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en przewodnik jest wynikiem projektu ERASMUS + „TOGETHER FOR LETTER” - 2019-1-

RO01-KA201-064001, projektu edukacyjnego dotyczącego Kluczowego działania 2 - 

strategicznego partnerstwa wspierającego wymianę dobrych praktyk w dziedzinie szkolnictwa. 

Głównym celem innowacji jest realizacja projektu w latach 2019–2021 przez szkołę 

edukacji włączającej Târgu-Jiu we współpracy międzynarodowej z tureckim stowarzyszeniem 

Yildiz Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo w 

Portugalii, Posebno osnovno uciliste "Dr. Zlatan Sremec" -Skopje z Macedonii i Zespól Szkól 

Mechanicznych w Namyslowie z Polski. 

Główne cele projektu koncentrują się bezpośrednio na zagadnieniach integracji społecznej i 

rozwoju kluczowych kompetencji, takich jak: poprawa wyników uczniów, koncentracja na rozwoju 

umiejętności cyfrowych; promowanie motywacji do nauki poprzez wdrażanie atrakcyjnych metod 

uczenia się. Oczekiwane rezultaty będą się koncentrować na uczeniu się stosowanym, zajmując się 

transdyscyplinarnością, która wykorzystuje to, czego uczniowie nauczyli się w ramach formalnego 

programu nauczania, ale wnosi elementy uzupełniające, różnorodne metodologie, specyficzne dla 

edukacji włączającej. 

Według międzynarodowych badań dotyczących globalnego rozwoju w ostatnich 

dziesięcioleciach poczyniono znaczne postępy w zakresie ochrony i zapewnienia praw dzieci, w 

szczególności prawa do edukacji. Chociaż istnieją wszechstronne ramy narzędzi, standardów i 

zobowiązań w zakresie praw dziecka i monitorowania postępów w tej dziedzinie, obecna 

rzeczywistość milionów dzieci na całym świecie wyraźnie kontrastuje z tymi zobowiązaniami i 

celami.          

W niniejszym przewodniku przedstawiono pięć jednostek treści obejmujących ramy 

koncepcyjne edukacji włączającej, szczegóły dotyczące rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, szczegóły dotyczące procesu edukacji włączającej, partnerstwa społeczno-

edukacyjnego i zarządzania edukacją. Przewodnik ma na celu szkolenie nauczycieli ,psychologów, 

logopedów itp.aby posiadali odpowiednie postawy, wartości i kompetencje niezbędne do 

skutecznego działania w środowisku edukacyjnym sprzyjającym włączeniu społecznemu. Edukacja 

włączająca jest złożonym, długotrwałym procesem, który wymaga ciągłej analizy, zmian i 

konstrukcji w celu osiągnięcia integracyjnych polityk i praktyk oraz zapewnienia podstaw kultury 

integracyjnej. 

Konieczne jest, aby początkowy system szkolenia nauczycieli obejmował programy, które 

kompleksowo zajmują się kwestią edukacji włączającej, prowadząc do zdobycia przez nich takiej 

wiedzy i umiejętności, które pozwolą skoncentrować się na dziecku i nauczać w w różnych 

środowiskach wykorzystując mocne strony dzieci i odpowiadając na ich potrzeby. 
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1.1 Edukacja włączająca: koncepcje, podejścia, definicje, wymiary 

        

 Ewolucja edukacji, koncepcji i zasad dotyczących jej ciągłego rozwoju ma krętą historię, 

naznaczoną reformą systemów lub ich elementów. Reformy były również uwarunkowane różnymi 

zmianami gospodarczymi i społeczno-kulturowymi, które oprócz pozytywnych skutków wywołały 

negatywne skutki dla pełnego korzystania z praw człowieka: marginalizację, izolację, wykluczenie. 

Zjawiska marginalizacji społecznej i wykluczenia, uwarunkowane segmentacją według kryteriów 

ekonomicznych (główną przyczyną jest ubóstwo), w połączeniu z czynnikami społecznymi i 

kulturowymi, a także osobistymi (demotywacja, niepełnosprawność itp.), wpłynęły na całe grupy 

ludności w różnym wieku, w tym dzieci. 

 Początkowo postrzegana jako metafora procesów, poprzez które jednostki lub grupy jednostek są 

„wypychane na skraj społeczeństwa”, obecnie marginalizacja odnosi się do efektu procesów, za pomocą 

których jednostki są drastycznie ograniczone w dostępie do zasobów gospodarczych, politycznych, 

edukacyjnych i komunikacyjnych społeczności. Umieszczenie jednostki na marginalnej pozycji jest 

ściśle związane z anomią, powodując osobistą dezorientację, izolację, dystans,niedostosowanie 

społeczne. Marginalizacja oznacza dyskryminację, izolację, etykietowanie itp., A w konsekwencji - 

wykluczenie, dystans i niedostosowanie społeczne. Marginalizacja oznacza dyskryminację, izolację, 

etykietowanie, a w konsekwencji - wykluczenie. 

W niektórych kontekstach termin marginalizacja nakłada się na wykluczenie, co oznacza  

Pojęcia kluczowe: 

 Marginalizacja 

 Wykluczenie 

 Włączenie 

 Edukacja 

włączająca 

 Edukacja dla 

wszystkich 

 Jakość edukacji 

 Polityka edukacyjna 

Cel:  W wyniku przestudiowania tego rozdziału uczestnicy: 

•poznają najważniejsze pojęcia, zasady, wizje dotyczące 

edukacji włączającej; 

• będą znać, rozumieć i być w stanie wyjaśnić podstawowe 

idee z najważniejszych dokumentów politycznych i aktów 

normatywnych, krajowych i międzynarodowych, w 

dziedzinie edukacji włączającej; 

• rozpoznają znaczenie i będą w stanie wykorzystać 

wymiary integracji: integracyjne polityki, praktyki i 

kultury; 

• będą kształtować prawidłowe postawy - pozytywne i 

otwarte - wobec włączenia. 



“TOGETHER FOR BETTER” 

2019-2021 ERASMUS+,  KA2 

Proiect nr. 2019-1-RO01-KA201-064001 
 

 

5 
niewystarczający udział społeczny, integrację społeczną. Wykluczenie to nie jest jedynie wynikiem 

obecnych okoliczności, ale ma wpływ na perspektywy, co oznacza, że przyszłe włączenie społeczne 

osoby dotkniętej chorobą nie będzie już pełne. Wady wykluczenia społecznego są ze sobą powiązane i 

oczywiste jest, że na przykład dzieci o ograniczonym dostępie do edukacji lub ogólnie bez dostępu są 

narażone na zwiększone ryzyko wykluczenia z rynku pracy lub zatrudnienia z powodu uboższych lub 

niewłaściwych kontaktów społecznych. 

Wykluczenie wpływa zatem zarówno na jakość życia ludzi, jak i na sprawiedliwość i spójność 

całego społeczeństwa. Z tych powodów wykluczenie społeczne zostało uznane w UE i ONZ za jedną z 

głównych barier w osiągnięciu wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju. 

Oczywistym przejawem zjawiska wykluczenia jest ograniczony dostęp do edukacji lub jej 

całkowity brak. Wykluczenie z edukacji oznacza nie tylko, że niektóre kategorie dzieci nie są zapisywane 

do instytucji edukacyjnej. Zjawisko jest wielowymiarowe i przybiera różne formy i wyrażenia: 

• Wykluczenie z dostępu do instytucji / programu edukacyjnego. Niepełnosprawność lub inne 

braki rozwojowe są postrzegane jako poważne powody utrudnionego dostępu do edukacji, powodujące 

dyskryminację, uprzedzenia, agresję. Również na niektórych poziomach edukacji opłaty za studia i 

opłaty powiązane mogą stanowić poważne utrudnienie w dostępie do niej. 

• Wykluczenie ze znaczących doświadczeń edukacyjnych. Instytucje edukacyjne nie mają 

zasobów, aby sprostać specyficznym wymaganiom osób uczących się. Proces nauczania i uczenia się nie 

jest dostosowany do stylu i potencjału uczenia się dzieci, przez co przechodzą one negatywne i 

zniechęcające doświadczenia. 

• Wyłączenie z uznawania efektów uczenia się. Efekty uczenia się uzyskane w dostosowanym i 

/ lub pozaformalnym procesie nie są uznawane, są uważane za nieistotne, nie są dopuszczane do 

certyfikacji i nie pozwalają na dostęp do innych możliwości uczenia się. 

• Wykluczenie z perspektyw życiowych potrzebnych do nauki. Wiele dzieci żyje w warunkach 

nieodpowiednich dla zdrowia i dobrego samopoczucia, w warunkach niepewności lub ograniczonego 

bezpieczeństwa: nieodpowiednie mieszkanie, nieodpowiednie odżywianie lub nawet jego brak, brak 

odzieży, innych ściśle niezbędnych przedmiotów itp. 

• Wyłączenie z wkładu w rozwój społeczności i społeczeństwa. Uzyskane kwalifikacje są 

uważane za niskie, a ich wartość, nieważna i nieistotna. Możliwości pracy odpowiadające badanej 

dziedzinie lub pracy są ograniczone. Dyskryminacja prowadząca do wykluczenia społecznego na ogół 

ma miejsce. 

 Najbardziej odpowiednią odpowiedzią na zjawisko wykluczenia z edukacji jest edukacja  
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integracyjna, która jest podstawowym warunkiem eliminacji rozbieżności i budowania nowoczesnych 

społeczeństw. 

Koncepcja edukacji włączającej narodziła się w odpowiedzi na tradycyjne i przestarzałe 

podejście, zgodnie z którym niektóre kategorie dzieci zostały wykluczone ze szkół ogólnodostępnych z 

powodu niepełnosprawności, trudności w nauce, wrażliwości rodziny lub innych przyczyn. 

 Pojęcie włączenia wywodzi się z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (ONZ, 1948), która 

uznaje, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem godności i praw. To stwierdzenie 

sugeruje, że włączenie jest akceptacją wszystkich ludzi, niezależnie od różnic między nimi. Chodzi o 

docenianie ludzi za to, kim są i za swoje umiejętności, a nie za sposób, w jaki idą, rozmawiają lub 

zachowują się. Włączenie pozwala ludziom czerpać korzyści z różnic między nimi, doceniając, że każda 

osoba jest wyjątkowa na swój sposób. 

Później koncepcja ta została ukończona, wzbogacona o różne niuanse semantyczne. Znane 

organizacje międzynarodowe, takie jak UNESCO, UNICEF, Bank Światowy i inne, przedstawiły swoją 

wizję IE i związanych z nią koncepcji. 

UNESCO twierdzi, że edukacja włączająca opiera się na prawie wszystkich dzieci do edukacji 

wysokiej jakości, która zaspokaja podstawowe potrzeby edukacyjne i wzbogaca ich życie. Edukacja 

integracyjna, ze szczególnym naciskiem na grupy wrażliwe i zmarginalizowane, ma na celu rozwój 

pełnego potencjału każdej osoby. Ponadto UNESCO wprowadziło pojęcie edukacji specjalnej, co 

oznacza dostosowanie, ukończenie i elastyczność edukacji dla niektórych dzieci, aby wyrównać szanse 

uczestnictwa i włączenia. 

Kluczowe zasady mające wpływ na edukację włączającą zostały przedstawione w wytycznych 

UNESCO dotyczących włączenia w edukację (2009), w których stwierdzono, że EI jest procesem 

zwiększania zdolności systemu edukacji do dotarcia do wszystkich dzieci. System edukacji włączającej 

można stworzyć tylko wtedy, gdy zwykłe szkoły staną się bardziej integracyjne, innymi słowy - kiedy 

staną się lepsze w edukacji wszystkich dzieci w społecznościach, w których się znajdują. Wytyczne 

polityki UNESCO nakreślają następujące zasady dotyczące edukacji włączającej: 

• Włączenie i jakość są wzajemne; 

• Dostęp i jakość są powiązane i wzajemnie się wzmacniają; 

• Jakość i uczciwość są niezbędne do zapewnienia edukacji włączającej. 

Wytyczne polityki UNESCO są także ważnymi zasobami dla decydentów w edukacji, nauczycieli 

i uczniów, liderów społeczności i członków społeczeństwa obywatelskiego w ich wysiłkach na rzecz 

integracji. 
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UNICEF promuje model szkoły przyjaznej dzieciom - całościową koncepcję (z kluczowym 

wkładem w zapewnienie jakości edukacji), która odnosi się do bezpiecznego, zdrowego i ochronnego 

środowiska uczenia się. Szkoła przyjazna dzieciom jest integracyjna, skuteczna, zdrowa i opiekuńcza, 

zachęcając do uczestnictwa dzieci, rodzin i społeczności; opiera się na poszanowaniu praw dziecka, daje 

pierwszeństwo dzieciom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. W wizji UNICEF szkoła 

przyjazna dzieciom: 

• identyfikuje wykluczone dzieci i włącza je do procesu edukacji; 

• uznaje edukację za prawo każdego dziecka; 

• przyczynia się do nadzoru (monitorowania) praw i dobrostanu każdego dziecka w 

społeczności; 

• nie wyklucza, nie dyskryminuje ani nie stereotypuje dzieci ze względu na różnice; 

• oferuje obowiązkową, bezpłatną i dostępną edukację, szczególnie dla rodzin i dzieci w 

sytuacjach ryzyka; 

• szanuje różnorodność i zapewnia równość w nauce wszystkim dzieciom; 

• odpowiada na potrzeby dzieci i różnorodność w oparciu o płeć, poziom społeczny, etniczny 

i zdolności. 

Zmiana filozofii i wizji dotyczących różnych i specjalnych wymagań jednostek doprowadziła do 

głębokich zmian i retoryki edukacyjnej. Pod presją nowych podejść (w tym po zatwierdzeniu CIF przez 

WHO w 2001 r.) warunki dotyczące typu niepełnosprawnego nieodzyskiwalnego oraz edukacji 

korekcyjnej zostały zastąpione terminami „dziecko o specjalnych wymaganiach edukacyjnych”. 

Zmiany te opierają się na przejściu z medycznego modelu odpowiadającego na szczególne wymagania 

jednostki na model społeczny. 

           Zatem w kontekście integracyjnym następuje przejście od uczenia się opartego na wynikach 

akademickich do uczenia się opartego na potrzebach zaspokajania, co oznacza nabywanie wartości, 

postaw, kompetencji do samodzielnego życia i włączenia społeczno-zawodowego. 

           Ściśle związana z edukacją włączającą jest koncepcja Edukacji dla Wszystkich, która została 

zapoczątkowana podczas Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej, która odbyła się w Jomtien w 

Tajlandii (5-8 marca 1990 r.). 

           Zgodnie z Deklaracją Konferencji państwa świata muszą budować swoje systemy edukacji, 

zaczynając od: 

• prawa każdego dziecka do nauki; 

• pedagogiki skoncentrowanej na dziecku, w której różnice indywidualne są uważane za wyzwanie, a nie 

przeszkodę; 

• poprawy jakości kształcenia i szkolenia nauczycieli; 

• zaangażowania w międzysektorowe i całościowe podejście do edukacji 
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Koncepcja została potwierdzona na Światowej Konferencji „Dostęp i jakość”, zorganizowanej przez 

UNESCO w Salamance w Hiszpanii (7-10 czerwca 1994 r.). Konferencja przyjęła dwa ważne 

dokumenty: deklarację z Salamanki i ramy działania, które są oparte na zasadzie uznania potrzeby 

podjęcia działań w celu stworzenia szkół dla wszystkich - instytucji obejmujących wszystkie dzieci, 

szanujących różnice między nimi, wspierających dzieci, ich naukę i odpowiadających na indywidualne 

wymagania. 

W Salamance przyjęto wizję edukacji włączającej i sformułowano rekomendacje, które pozostały 

punktem odniesienia dla UNESCO i całej społeczności międzynarodowej w następującym zakresie: 

• Szkoły powinny uwzględniać wszystkie dzieci w procesie edukacyjnym, niezależnie od ich warunków 

fizycznych, intelektualnych, społecznych, emocjonalnych, językowych lub innych Do szkół powinny 

należeć także dzieci niepełnosprawne i zdolne, dzieci ulicy, dzieci należące do populacji mieszkających w 

trudno dostępnych obszarach lub prowadzące koczownicze życie, dzieci należące do mniejszości 

językowych, etnicznych lub kulturowych, a także dzieci pochodzące z innych defaworyzowanych lub 

zmarginalizowanych obszarów lub grup. 

• Osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych muszą mieć dostęp do zwykłych szkół, które muszą 

dostosować się do pedagogiki skoncentrowanej na uczniu, zdolnej do spełnienia tych wymagań. Zwykłe 

szkoły o orientacji integracyjnej są najbardziej użytecznymi środkami zwalczania postaw 

dyskryminujących, tworzenia przyjaznych społeczności, budowania społeczeństwa integracyjnego i 

zapewniania edukacji dla wszystkich; ponadto zapewniają one użyteczną edukację większości dzieci, 

zwiększają wydajność, a ostatecznie rentowność całego systemu edukacji. 

• Podstawową zasadą szkoły włączającej jest to, że wszystkie dzieci powinny uczyć się razem, ilekroć 

jest to możliwe, niezależnie od trudności i różnic między nimi. Szkoła integracyjna musi rozpoznać i 

odpowiedzieć na różnorodne wymagania uczniów, harmonizując z jednej strony z różnymi stylami i 

uczenia się, az drugiej strony zapewniając wszystkim wysoką jakość edukacji poprzez odpowiednie 

programy edukacyjne, dobrą organizację, strategie nauczania, optymalne wykorzystanie zasobów i 

partnerstwa z innymi członkami społeczności  

W każdej szkole należy zapewnić ciągłość wsparcia i usług na specjalne potrzeby. 

Sześć lat później Światowe Forum Edukacyjne, zorganizowane przez UNESCO w Dakarze w Senegalu 

(26–28 kwietnia 2000 r.), zjednoczyło całą społeczność międzynarodową wokół wspólnego programu 

rozwoju edukacji. 164 kraje zatwierdziły następnie wspólne ramy działania i zobowiązały się do 

osiągnięcia celów edukacji dla wszystkich. Państwa sygnatariusze uzgodniły, że należy podjąć środki w 

celu zapewnienia dostępu do edukacji każdej kategorii osób niepełnosprawnych, jako integralnej części 

systemu edukacji. 

         Uznając, że wszystkie dzieci mogą się uczyć, kształcenie włączające wysokiej jakości koncentruje 

się na tych, którzy się uczą, i zapewnia, że: 

• Wszystkie działania prowadzone w środowisku edukacyjnym są kierowane najlepszym interesem 

dziecka. 

• Wszystkie dzieci są szanowane jako jednostki. Mocne strony, umiejętności i różnorodność potrzeb 

edukacyjnych są uznawane za podstawę do zaplanowania procesu edukacyjnego. Wyzwania w nauce są 

identyfikowane, rozumiane i dostosowywane. 
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• Wszystkie dzieci mają prawo do nauki w pozytywnym, przyjaznym środowisku. 

• Wspólne środowisko uczenia się, w tym program nauczania i szkolenia, jest ustrukturyzowane i 

dostosowane, aby wszystkie dzieci mogły w pełni wykorzystać swój potencjał. 

• Ocena uczenia się dzieci jest przeprowadzana na różne sposoby, jest autentyczna, odpowiednia, istotna i 

wystarczająco częsta, aby dostarczyć informacji na temat rozwoju dzieci. 

• Personel pracujący z dziećmi ma umiejętności, postawy i wiedzę niezbędne do zapewnienia wyników w 

nauce dzieci, rozwoju zawodowego i przestrzegania ustalonych standardów zawodowych. 

• Wszystkie dzieci korzystają z szerokiej gamy programów, usług, zasobów, które szanują ich 

indywidualne cele i wymagania edukacyjne, przyczyniają się do rozwoju poznawczego, społecznego, 

psychologicznego i kulturowego. 

• Budowane są partnerstwa z rodzicami i grupami społecznymi; wiedza specjalistyczna tych grup jest 

wykorzystywana. 

• Wdrażane są systematyczne środki w celu zapobiegania, oceny i wczesnego identyfikowania 

specjalnych wymagań, a także interwencji opartej na dowodach. 

• Agencje państwowe współpracują w celu zapewnienia odpowiedzialnych usług, zintegrowanych na 

wszystkich poziomach edukacji. 

      Dlatego integracyjna edukacja wysokiej jakości oznacza adekwatność, wydajność, skuteczność i 

adekwatność do potrzeb i oczekiwań beneficjentów. 

 

1.2 Międzynarodowe ramy polityki dotyczące prawa do edukacji i edukacji 

włączającej 

 

Na poziomie międzynarodowym istnieje szereg konwencji, deklaracji i rezolucji w sprawie 

edukacji włączającej, które stanowią podstawę wszystkich procesów w tej dziedzinie i stanowią ramy 

odniesienia dla rozwoju i wdrażania integracyjnych polityk i praktyk. 

Dokumenty te są również wykorzystywane jako zasady przewodnie dla promowania wartości 

integracji społeczno-edukacyjnej oraz do ustalenia zobowiązań krajów w zakresie edukacji włączającej. 

Najpopularniejsze dokumenty zatwierdzone na arenie międzynarodowej to: Universal Declaration of 

Human Rights, 1948; Konwencja w sprawie walki z dyskryminacją w edukacji, 1960 r .; Konwencja 

ONU o prawach dziecka, 1989; Konwencja ONU o prawach osób niepełnosprawnych, 2007 r., a także 

deklaracje przyjęte na różnych głośnych forach międzynarodowych. 

Temat edukacji włączającej był również omawiany na szczycie „Edukacja dla rozwoju”, który 

odbył się w dniach 6-7 lipca 2015 r. w Oslo. W książce referencyjnej przygotowanej na szczyt z ogólną 

wersją „W kierunku edukacji włączającej dla dzieci niepełnosprawnych” sformułowano kilka  
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kluczowych komunikatów, w tym: 

• Włączenie dzieci niepełnosprawnych jest problemem moralnym, ekonomicznym i społecznym. 

• Temat integracji dzieci niepełnosprawnych powinien zostać włączony do wszystkich krajowych 

polityk i planów. Standardy dostępności muszą być wdrażane i wspierane poprzez rozwój współpracy 

międzynarodowej. 

• Planowanie i budżetowanie przez rządy krajowe i partnerów rozwojowych powinno obejmować 

dzieci niepełnosprawne, aby zapewnić, że nie pozostaną w tyle. 

• Istnieje pilna potrzeba zgłaszania i monitorowania procesów integracji poprzez zastosowanie 

konkretnych wskaźników dotyczących edukacji włączającej dzieci niepełnosprawnych, a także potrzebę 

systematycznego gromadzenia zdezagregowanych danych na temat niepełnosprawności, wieku i płci. 

       Dokumenty ze szczytu wspominają, że w celu osiągnięcia wysokiej jakości edukacji 

włączającej konieczne jest: 

• zapewnienie minimalnych standardów dostępności dla wszystkich szkół; 

• inwestowanie w szkolenie nauczycieli, aby wszyscy nauczyciele byli w stanie reagować na 

różnorodność w klasie, a zwłaszcza na włączenie dzieci niepełnosprawnych; 

• upewnienie się, że materiały / zasoby edukacyjne są dostępne w przystępnym formacie i można 

je łatwo dostosować; 

• inwestowanie w technologie i urządzenia wspomagające dla dzieci niepełnosprawnych itp. 

Uczestnicy forum wezwali do ustanowienia na całym świecie mechanizmu edukacji włączającej, 

aby wesprzeć realizację celów zrównoważonego rozwoju, sformułowanych w ramach koncepcji edukacji 

dla wszystkich, zapewniając w ten sposób dzieciom niepełnosprawnym możliwość pełnego korzystania z 

globalnego postępu w rozwój edukacji. 

Przyjęcie przez ONZ pod koniec 2015 r. Agendy 2030 stanowi silny bodziec do rozwiązania 

światowych palących problemów. Ten program działań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju zawiera 

cel (Cel 4 - Jakość edukacji), który zakłada zagwarantowanie wysokiej jakości edukacji, sprzyjającej 

włączeniu społecznemu i równości oraz promowanie możliwości uczenia się przez całe życie dla 

wszystkich. Wszystkie wymienione dokumenty powołują się na podstawowe prawa człowieka, 

określając, że każda osoba, niezależnie od jej fizycznej, intelektualnej, materialnej zdolności do 

uczestnictwa, ma prawo do edukacji i prawo to musi być zapewnione na podstawie równych szans. 

 

 

 

 



“TOGETHER FOR BETTER” 

2019-2021 ERASMUS+,  KA2 

Proiect nr. 2019-1-RO01-KA201-064001 
 

 

11 
 

 

 

 

Na podstawie polityk międzynarodowych w Rumunii opracowano i przyjęto krajowe ramy 

normatywne, które regulują różne szczególne aspekty praw obywatelskich, społecznych, gospodarczych i 

kulturalnych dzieci. Podstawowe prawo kraju, inne ustawy organiczne i decyzje rządowe zapewniają 

prawo do edukacji, w szczególności osiągnięcie konstytucyjnego prawa do edukacji osób o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji, wspieranych innymi prawami 

pokrewnymi, takimi jak prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, integracji społecznej / reintegracji, 

ochrony i specjalistycznej pomocy itp. 

Specjalna i specjalnie zintegrowana edukacja jest integralną częścią rumuńskiego krajowego 

systemu edukacji i oferuje wszystkim dzieciom / studentom / młodym ludziom programy edukacyjne 

dostosowane do stopnia niedoboru i ich potrzeb rozwojowych. 

Jest on organizowany na wszystkich poziomach edukacji przedszkolnej, w zależności od rodzaju i 

stopnia niepełnosprawności, w następujący sposób: umysłowy, słuchowy, wzrokowy, lokomotywa, 

powiązane. 

Edukacja włączająca została przyjęta w Rumunii od lat 90. XX wieku poprzez poszanowanie 

różnorodności, inicjacji i praktycznej realizacji dostępu i uczestnictwa w edukacji i życiu społecznym dla 

wszystkich kategorii dzieci. Obecnie około połowa uczniów niepełnosprawnych jest objęta kształceniem 

ogólnodostępnym.Ustawodawstwo w dziedzinie edukacji specjalnej opracowano z myślą o szerokim i 

bardzo zróżnicowanym spektrum sytuacji specjalnych. 

  W Rumunii specjalna i specjalna zintegrowana edukacja skierowana jest do wszystkich dzieci / 

studentów / młodych ludzi o specjalnych wymaganiach edukacyjnych (SEN). Edukacja specjalna jest 

organizowana, w zależności od przypadku, w jednostkach edukacji specjalnej i jednostkach edukacji 

masowej. Specjalna zintegrowana edukacja może być zorganizowana w specjalne i indywidualne klasy 

lub w grupy zintegrowane w klasach masowych. 

Edukacja włączająca - ciągły proces doskonalenia instytucji szkolnej w celu wykorzystania 

istniejących zasobów, zwłaszcza zasobów ludzkich, w celu wspierania uczestnictwa w procesie edukacji 

wszystkich ludzi w społeczności. 

Szkoła integracyjna - szkoła, w której edukacja jest zapewniana wszystkim dzieciom i jest 

najskuteczniejszym sposobem zwalczania postaw dyskryminacyjnych. Dzieci z tych jednostek 

edukacyjnych korzystają ze wszystkich praw oraz usług społecznych i edukacyjnych zgodnie z zasadą  

„zasoby podążają za dzieckiem”. Przyjęcie przez szkołę masową ideologii edukacji zintegrowanej  
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wymusza dostosowanie na poziomie procesu nauczania-uczenia się-oceny - poprzez sporządzenie 

specjalnych dokumentów zmaterializowanych w spersonalizowanych programach interwencyjnych (PIP) 

i spersonalizowanych programach edukacyjnych (PEP ). 

Szkolne centrum edukacji włączającej - instytucja szkolna, która oprócz organizowania, 

przeprowadzania procesu nauczania-uczenia się-ewaluacji, buduje również inne kierunki rozwoju 

instytucjonalnego: szkolenia w dziedzinie edukacji specjalnej, dokumentacja / badania / eksperymenty a 

także usługi edukacyjne dla / w społeczności. 

Centrum edukacji, centrum dzienne, lecznicze centrum pedagogiczne itp. - jednostki 

edukacyjne organizowane przez Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych lub organizacje pozarządowe 

we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych, których celem i celem jest odzyskanie, 

rekompensata, rehabilitacja i integracja szkolna i społeczna różnych kategorii dzieci / uczniów / 

młodzieży z brakami. Są uważane za edukacyjne alternatywy, których treść opiera się na pewnych 

eksperymentalnych metodach nauczania (Montessori, Freinet, Steiner, Waldorfetc.). 

Powiatowe Centrum Zasobów Edukacyjnych i Pomocy - jednostka powiązana z osobowością 

prawną, podlegająca Ministerstwu Edukacji i Badań Naukowych, która świadczy usługi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców, dzieci, nauczycieli oraz koordynuje, monitoruje i ocenia na 

poziomie powiatu działalność edukacyjną i oferowane usługi. przez: szkolne centra edukacji włączającej, 

międzyszkolne centra mowy i mowy, centra i centra pomocy psychoedukacyjnej, mediatory szkolne. 

  Specjalna i specjalna zintegrowana edukacja w Rumunii jest częścią krajowego systemu 

edukacji i obejmuje: 

a) specjalne przedszkola (które mogą również obejmować grupy wczesnej interwencji); 

b) specjalne grupy przedszkolne organizowane w szkołach specjalnych; 

c) szkoły specjalne dla wszystkich rodzajów i stopni braków / niepełnosprawności; 

d) grupy / klasy dzieci / studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; 

e) specjalne jednostki kształcenia zawodowego; 

f) licea specjalne; 

g) specjalne centra szkolne; 

h) specjalne klasy policealne / szkoły; 

i) ośrodki dzienne w szkolnych ośrodkach edukacji włączającej; 

j) specjalne centra edukacyjne; 

k) ośrodki pedagogiki leczniczej; 

l) grupy / klasy dzieci / studentów z wieloma zaburzeniami sensorycznymi (głuchota); 

m) szkoły rehabilitacyjne dla uczniów z zaburzeniami zachowania; 



“TOGETHER FOR BETTER” 

2019-2021 ERASMUS+,  KA2 

Proiect nr. 2019-1-RO01-KA201-064001 
 

 

13 
 

n) zajęcia organizowane w szpitalach, profilaktyce i zakładach karnych; 

o) ośrodki dziennej edukacji wczesnej / rozwoju; 

p) warsztaty chronione. 

W specjalnej zintegrowanej edukacji mogą pracować: 

a) specjalne grupy przedszkolne zintegrowane z przedszkolami; 

b) specjalne kompaktowe klasy zintegrowane w szkołach masowych; 

c) grupy uczniów z SPE zintegrowane ze szkołami masowymi; 

d) uczniowie z SPE indywidualnie zintegrowani ze szkołami / przedszkolami; 

e) specjalne klasy profesjonalizacji zintegrowane w szkołach masowych, szkołach średnich i grupach 

szkolnych w edukacji masowej; 

f) grupy / klasy dzieci / uczniów zakażonych wirusem HIV; 

g) powiatowe centra mowy i języka; 

h) szkolne centra edukacji włączającej; 

i) powiatowe centra pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

j) powiatowe centra zasobów na edukację włączającą; 

k) powiatowe centra zasobów i pomocy edukacyjnej. 

Inspektoraty szkolne zatwierdzają organizację specjalnych zajęć składających się z uczniów z 

SPE, którzy nie ukończyli  14 roku życia i pierwszych 5 klas obowiązkowego kształcenia ogólnego. 

Zajęcia te stanowią kształcenie o niskiej częstotliwości, oprócz specjalnych i specjalnie zintegrowanych 

jednostek edukacyjnych, z personelem 4-12 uczniów, w zależności od stopnia niedoboru. 

Dzieci / uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kształcącymi się poprzez specjalne 

kształcenie zintegrowane korzystają ze wszystkich praw określonych w obowiązujących przepisach 

dotyczących specjalnej ochrony dziecka, a także z programów kompensacyjnych, rehabilitacyjnych, 

rehabilitacyjnych, terapii z kształcenia specjalnego, którego celem jest rehabilitacja i integracja. szkolna i 

towarzyska. Dzieci, studenci i młodzież z SPE, zintegrowani z edukacją masową, korzystają ze wsparcia 

edukacyjnego poprzez nauczycieli wspierających / wędrownych. 

Specjalne jednostki edukacyjne dla uczniów z wadami sensorycznymi stosują program nauczania 

w szkole masowej. Jednostki te zachowują jedynie strukturę i formę organizacji zgodnie z systemem 

edukacji specjalnej, a pod względem treści przygotowanie i specjalizacja szkoły są podobne do szkoły  

powszechnej. Specjalne licea technologiczne, klasy licealne i specjalne klasy policealne organizowane są 

zgodnie z modelem szkoły masowej (treść, profile, specjalizacje, cele, cele i / lub kompetencje). 

Specyficzne dla tych jednostek są strategie, sposoby i metody nauczania / uczenia się. 
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Edukacja włączająca jest definiowana jako „specjalna praktyka edukacyjna oparta na zasadzie, że 

kształcenie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN) kontynuuje edukację wraz z 

rówieśnikami bez niepełnosprawności w szkołach urzędowych i prywatnych w przedszkolach, szkołach 

podstawowych i średnich oraz poziom edukacji dorosłych poprzez zapewnienie im usług wsparcia 

edukacyjnego ”w Ministerstwie Edukacji (MEB w języku tureckim) Specjalne przepisy dotyczące 

edukacji: (MEB, 2006). 

Biuro Edukacji Specjalnej, część Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEB w języku tureckim), 

koordynuje i monitoruje wszystkie usługi edukacji specjalnej w Turcji w celu poprawy jakości i ilości 

edukacji specjalnej i integracyjnej. 

Historia ustawodawstwa dotyczącego edukacji uczniów niepełnosprawnych w szkołach 

ogólnodostępnych sięga 1983 roku, a ustawa o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (nr 

2916). Dzięki ustawodawstwom i rozporządzeniom wydanym w 1983, 1997, 2004 i 2006 r. (MEB, 1983, 

1997, 2004, 2006) edukacja w Turcji dla dzieci z SPE uległa poprawie. 

Podstawowe zasady edukacji specjalnej tureckiej edukacji narodowej to: wszystkie osoby z SPE 

korzystają ze specjalnych usług edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami, zainteresowaniami, 

umiejętnościami i kompetencjami; osoby z SPE rozpoczynają naukę w młodym wieku; planowanie i 

realizacja specjalnych usług edukacyjnych dla osób z SPE, w miarę możliwości bez zmiany ich 

środowiska społecznego i fizycznego; preferowanie edukacji osób z SPE wraz z rówieśnikami, biorąc pod 

uwagę ich wyniki edukacyjne i dostosowując cel, treść procesu nauczania i oceny; współpraca z 

organizacjami i instytucjami, które świadczą usługi rehabilitacyjne dla osób z SPE, w celu utrzymania 

edukacji na wszystkich poziomach i we wszystkich typach; opracowywanie zindywidualizowanych 

planów edukacyjnych i wdrażanie programów edukacyjnych zgodnie z potrzebami poszczególnych osób, 

biorąc pod uwagę ich kompetencje, cechy charakterystyczne we wszystkich obszarach rozwojowych i 

kompetencje w różnych obszarach akademickich (MEB, 2006) 

Uczniowie o specjalnych potrzebach z różnych kategorii edukacji specjalnej w placówkach 

integracyjnych różnią się znacznie, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, upośledzeniem 

słuchu, upośledzeniem fizycznym, specjalnymi zdolnościami, zaburzeniem deficytu uwagi, 

nadpobudliwością, zaburzeniami mowy, zaburzeniami autystycznymi, trudnościami w uczeniu się i 

chorobami przewlekłymi (MEB , 2013). 

Zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym specjalnych usług edukacyjnych (MEB, 2006), art. 23,  
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edukacja włączająca jest specjalną usługą edukacyjną umożliwiającą uczniom ze specjalnym 

wykształceniem otrzymywanie edukacji wraz z rówieśnikami w normalnych klasach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych i średnich oraz w edukacji pozaformalnej. W rezultacie studenci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi w Turcji mogą otrzymać edukację w różnych warunkach, które pokazano 

poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istnieją również różne rodzaje edukacji włączającej w szkołach głównego nurtu: kształcenie 

integracyjne w pełnym wymiarze godzin (w szkołach ogólnodostępnych), kształcenie integracyjne w 

niepełnym wymiarze godzin (uczniowie zapisani na specjalną klasę edukacyjną, ale dołączający do klas 

edukacyjnych z innymi uczniami). 

Edukacja przedszkolna jest obowiązkowa dla osób z SPE w wieku 37–66 miesięcy. Preferowane 

jest, aby osoby z SPE kontynuowały naukę w klasach integracyjnych wraz z rówieśnikami w szkołach 

ogólnodostępnych. 

Na poziomie podstawowym i średnim najważniejsze jest, aby osoby z SPE kontynuowały naukę w 

szkołach ogólnodostępnych wraz z rówieśnikami. Jednak osoby, które nie są w stanie osiągnąć ogólnych 

celów programów edukacyjnych, kontynuują edukację w szkołach i instytucjach specjalnej troski, w 

których opracowywane są plany edukacyjne z uwzględnieniem poziomu osiągnięć poszczególnych osób 

w obszarach rozwojowych (MEB, 2006). 

W klasie włączającej można umieścić maksymalnie 2 uczniów z SPE. Maksymalna liczba 

uczniów w przedszkolach 10, jeśli są 2 uczniowie włączający i 20, jeśli jest 1 uczeń włączający; oraz w 

klasach szkół podstawowych 25, jeśli są 2 uczniowie włączający i 35, jeśli jest 1 uczeń włączający. 

W pokojach edukacji pomocniczej planowana jest edukacja indywidualna z uwzględnieniem 

zindywidualizowanego programu edukacyjnego w celu uzyskania maksymalnych korzyści. 

Pomieszczenia edukacyjne mogą być organizowane na wniosek rodziców uczniów z SPE. 
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Republika Macedonii jest demokratycznym i społecznym państwem, w którym wszyscy są równi 

wobec prawa przy czym jedną z podstawowych wartości porządku konstytucyjnego kraju jest 

poszanowanie zasad demokracji i praw człowieka. Kraj ratyfikował także Europejską Konwencję w 

sprawie ochrony praw człowieka i podstawowych wolności Rady Europy (EKPC-1950) i Protokół nr 12 

do Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. 

W swoich podstawowych postanowieniach niniejsza konwencja stanowi, że korzystanie z praw i 

wolności jest ustalone 

Czwarta część Konwencji będzie zabezpieczona bez dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, 

takiej jak płeć, rasa, kolor skóry, pochodzenie narodowe lub społeczne, poglądy polityczne lub religijne, 

własność i status społeczny. Protokół przewiduje ogólny zakaz dyskryminacji oraz wzmacnia i rozszerza 

istniejącą niedyskryminację 

Respektując koncepcję włączenia do edukacji, Republika Macedonii dąży do tego, aby większość 

dzieci o szczególnych potrzebach znalazła się w głównych placówkach przedszkolnych i szkołach, które 

dostosowują wdrażanie programu do specjalnych planów edukacyjnych i oferują dodatkową pomoc ze 

strony pedagogów specjalnych i inni eksperci edukacyjni (pedagodzy, psychologowie i pracownicy 

socjalni). 

Biuro Rozwoju Edukacji [1] podlegające Ministerstwu Edukacji i Nauki opracowuje plany i 

programy edukacyjne dotyczące edukacji przedszkolnej, podstawowej, średniej, specjalistycznej, 

edukacji dorosłych oraz edukacji dla dzieci o specjalnych potrzebach. Są one publicznie oferowane na 

stronie internetowej tej instytucji. Biuro Rozwoju Edukacji ma również obowiązek zbierać i analizować 

informacje i dane dotyczące edukacji przedszkolnej, podstawowej, średniej, specjalistycznej, edukacji 

dorosłych i edukacji dla dzieci o szczególnych potrzebach, które przyczyniają się do rozwoju edukacji w 

kraju. 

Definicja grup docelowych 

Zgodnie z ustawą o ochronie socjalnej Republiki Macedonii osoby o szczególnych potrzebach 

są podzielone na następujące kategorie: 

1. Osoby z wadami wzroku (ze słabym wzrokiem i niewidome); 

2. Osoby z upośledzeniem słuchu (niedosłyszące i głuche); 

3. Osoby niepełnosprawne w mowie, mowie i języku; 

4. Osoby niepełnosprawne fizycznie; 

 



“TOGETHER FOR BETTER” 

2019-2021 ERASMUS+,  KA2 

Proiect nr. 2019-1-RO01-KA201-064001 
 

 

17 
5. Osoby niepełnosprawne intelektualnie (łagodne, umiarkowane, ciężkie i głębokie); 

6. Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

7. Osoby z chorobami przewlekłymi i 

8. Osoby z kilkoma niepełnosprawnościami (osoby z niepełnosprawnością łączoną w rozwoju). 

 

Edukacja przedszkolna w głównym nurcie obejmuje następujące kategorie dzieci o specjalnych 

potrzebach: 

• dzieci z upośledzeniem wzroku; 

• dzieci z upośledzeniem słuchu; 

• dzieci niepełnosprawne intelektualnie; 

• dzieci niepełnosprawne fizycznie; 

• przewlekle chore dzieci; 

• dzieci z autyzmem. 

W szkole podstawowej dzieci ze specjalnymi potrzebami mogą uzyskać wykształcenie w 

specjalnych szkołach podstawowych, w zwykłych szkołach w ramach wydziałów specjalnych lub w 

zwykłych szkołach w ramach wydziałów regularnych. Obejmuje następujące kategorie dzieci o 

specjalnych potrzebach: 

• dzieci z upośledzeniem wzroku; 

• dzieci z upośledzeniem słuchu; 

• dzieci niepełnosprawne intelektualnie; 

• dzieci z autyzmem ASD; 

• dzieci z zaburzeniami zachowania społecznego. 

Kształcenie średnie dla dzieci o specjalnych potrzebach może być realizowane w specjalnych 

szkołach średnich dla dzieci z: 

• dzieci z upośledzeniem wzroku; 

• dzieci z upośledzeniem słuchu; 

• dzieci niepełnosprawne intelektualnie. 

Oszacowanie stanu psychofizycznego dziecka (określenie rodzajów i stopnia wad, upośledzeń i 

niepełnosprawności dzieci o specjalnych potrzebach) dokonane przez instytucje zawodowe (publiczne 

instytucje medyczne specjalizujące się w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach) nie jest 

obowiązkowe dla rodziców , nie dołącza tego raportu medycznego do procesu rejestracji w instytucjach 

edukacyjnych (przedszkolach lub szkołach), z wyjątkiem specjalnych instytucji edukacyjnych 

(specjalnych szkół podstawowych lub średnich). 
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Szczególne środki wsparcia 

Zgodnie z Ustawą o szkolnictwie podstawowym i Ustawą o szkolnictwie średnim szkoły muszą 

zapewnić dzieciom o specjalnych potrzebach odpowiednie warunki do nauki - dostosowują organizację i 

tryb realizacji programu oraz oferują dodatkową pomoc ekspercką. 

Można również zapewnić dostosowane metody oceny wiedzy i postępów w ramach programu. 

Oprócz odpowiednich ustaw, w 2010 r. Rząd przyjął krajową strategię standaryzacji praw osób 

niepełnosprawnych i niepełnosprawnych. Strategia przewiduje realizację siedmiu konkretnych działań 

związanych z potrzebami edukacyjnymi i wymaganiami tych grup docelowych: 

• Opracowanie programów włączania dzieci o specjalnych potrzebach do systemu edukacji, w tym 

edukacji przedszkolnej; 

• Stosowanie i ulepszanie istniejących przepisów prawnych, które określają dziedzinę dyskryminacji w 

procesie edukacji na wszystkich poziomach edukacji; 

• Zindywidualizowana praca z dziećmi poprzez zaangażowanie pedagogów specjalnych również w 

zwykłych szkołach oprócz szkół specjalnych; 

• Wytyczne dla uczniów ze SPE zgodnie z ich potrzebami i preferencjami; 

• Zapewnienie stopnia edukacyjnego, który umożliwi pionowe przejście przez poziomy edukacyjne; 

• Opracowanie programów motywacyjnych dla rodziców poprzez ich edukację, które przyczynią się do 

podnoszenia świadomości na temat integracyjnego podejścia w edukacji; 

• Zapewnienie szkolenia dla kadry nauczycielskiej, dyrektorów szkół i zawodowych współpracowników 

w szkole w celu wspierania i wdrażania edukacji włączającej. 

Realizacja tych działań i działań leży w gestii Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz gmin jako lokalnych 

władz oświatowych. 

 

Zindywidualizowane programy 

We współpracy z rodzicami instytucje przedszkolne i szkoły opracowują zindywidualizowany 

program dla każdego dziecka o specjalnych potrzebach, określający formy pracy, metody pomocy 

eksperckiej lub fizycznej, transfer między programami oraz niezbędne dostosowania w organizacji, 

testowaniu i ocenie wiedzy , realizacja programu i organizacja czasu nauczania. 

 

Dodatkowa pomoc ekspertów 

Celem dodatkowej pomocy eksperckiej (zwykle specjalnego nauczyciela) jest przezwyciężenie 

niepełnosprawności, upośledzeń i braków, aw szkołach również zapewnienie pomocy dydaktycznej. 
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Zakres dodatkowej pomocy eksperckiej zależy od tego, czy dziecko uczęszcza do przedszkola, szkoły 

podstawowej czy średniej, a także od niepełnosprawności i potrzeb dziecka. 

Dodatkowej pomocy udzielają specjaliści z różnych dyscyplin zgodnie z różnymi rodzajami wad 

(specjalni pedagodzy i rehabilitanci, pracownicy socjalni, pedagodzy, psychologowie, logopedzi). Pomoc 

dydaktyczną prowadzą nauczyciele, którzy zdobyli dodatkową wiedzę zawodową. 

Zmniejszona liczba dzieci w oddziale 

W klasie lub grupie z dzieckiem o specjalnych potrzebach jest mniej dzieci, zgodnie z normami 

dotyczącymi grupowania dzieci w klasy. Decyzja została zawarta w przepisach dotyczących szkolnictwa 

podstawowego i średniego w Republice Macedonii. 

 

Szybszy rozwój utalentowanych i utalentowanych dzieci 

Uczniowie, którzy osiągają wyniki powyżej średniej - bez dodatkowego szkolenia - mogą szybciej 

przejść do wyższej klasy. Mogą zatem ukończyć szkołę podstawową wcześniej niż za dziewięć lat, za 

zaleceniem rady szkoły. Uczniowie szkół średnich mogą również ukończyć wymagania programu w 

krótszym czasie niż przeciętni uczniowie. 

Współpraca z innymi instytucjami 

Przedszkola i szkoły współpracują ze szkołami specjalnymi i instytucjami zajmującymi się 

edukacją dzieci o specjalnych potrzebach, które zatrudniają specjalnych wychowawców i rehabilitantów, 

którzy mogą zaoferować dzieciom z głównych placówek przedszkolnych i szkół dodatkową pomoc 

ekspercką. 

Wyspecjalizowane instytucje dla osób niesłyszących, niewidomych i niepełnosprawnych ruchowo, 

które w ramach swoich kompetencji zawodowych, ośrodki pomocy społecznej, zajmują się leczeniem i 

oceną dzieci, odgrywają również bardzo ważną rolę w postępach edukacyjnych każdego dziecka. 
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Portugalia została doceniona przez Komitet UNCRPD za przyjęcie dekretu z mocą ustawy nr. 

3/2008, zmieniony ustawą nr. 12/2008 z dnia 12 maja 2008 r.,którego celem jest zapewnienie realizacji 

prawa do edukacji włączającej dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W wyniku tego 

rozporządzenia w 2015 r. 98% uczniów niepełnosprawnych w Portugalii uczęszczało do zwykłych szkół. 

W Portugalii nie ma szkół publicznych specjalnej edukacji ani szkół specjalnych (prywatnych lub 

publicznych). We wspomnianym dekrecie wymieniono specjalistyczne wsparcie, które należy zapewnić 

w edukacji przedszkolnej, podstawowej i średniej, w sektorze publicznym, prywatnym i spółdzielczym w 

Portugalii. We współpracy z Ministerstwem Edukacji, Wysoką Komisją ds. Migracji, Instytut Publiczny 

(ACm, IP) jest zaangażowany w promowanie głównych zasad edukacji międzykulturowej, integracji i 

sukcesu edukacyjnego wszystkich dzieci i młodzieży, od przedszkola po szkoła średnia i edukacja na 

rzecz obywatelstwa krajowego, europejskiego i międzynarodowego, które sprzyja różnorodności i 

zapewnia tolerancję i szacunek dla wszystkich kultur religijnych, języków i tradycji. W ramach kampanii, 

projektów, szkoleń i sesji uświadamiających wdrożono szereg inicjatyw zwalczających stereotypy i 

uprzedzenia rasowe. 

Począwszy od 2012 r. pieczęć szkoły międzykulturowej wyróżnia i publicznie uznaje szkoły, 

które wdrażają strategie i działania promujące międzykulturowość, równość szans i sukcesy akademickie 

wszystkich uczniów. Jednocześnie określa szkoły, które cenią różnorodność jako szansę i źródło wiedzy 

dla wszystkich. Proces ubiegania się o Stampa daje szkołom możliwość oceny ich praktyk dotyczących 

edukacji międzykulturowej. Ocena obejmuje takie praktyki, jak: stosowane procedury dotyczące 

zachowań dyskryminacyjnych, istnienie systemu diagnozowania i monitorowania różnorodności 

kulturowej i językowej w szkole oraz jej związku z sukcesem akademickim uczniów, praktyki 

przyjmowania nowych uczniów , zwłaszcza w odniesieniu do uczniów różnych narodowości lub grup 

etnicznych, wartości różnorodności językowej i jej kontekstu kulturowego, jako narzędzia uczenia się, 

metod pedagogicznych stosowanych przez nauczycieli i krytycznego myślenia o programie nauczania, 

szkolenia nauczycieli w dziedzinie edukacji międzykulturowej , udział uczniów w rozwoju i 

podejmowaniu decyzji w zakresie inicjatyw szkolnych, a także w procesie uczenia się, a także w 

strategiach angażowania rodzin i szerszej społeczności w życie szkolne. Szkoły mogą otrzymywać różne 

poziomy Stampa (poziom I, II lub III), zgodnie z konsekwencją ich własnych praktyk. 

Sieć szkół międzykulturowych to program promowany przez ACm, I.P., General Education 

Directorate i Aga Khan Foundation, który wspiera rozwój zdolności szkolnych i wymianę najlepszych  
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praktyk w dziedzinie edukacji międzykulturowej. 

Sieć składa się ze szkół zaangażowanych w promowanie przyjmowania, integracji i sukcesu 

edukacyjnego wszystkich dzieci i młodzieży, niezależnie od ich pochodzenia kulturowego lub 

narodowego, a także promowanie kultury i praktyk otwartości na różnice oraz ustanawianie pozytywnych 

interakcji między uczniami i inni członkowie. społeczności edukacyjnej wywodzącej się z różnych kultur. 

Udział w sieci implikuje potrzebę: 

• włączenia praktyk edukacji międzykulturowej do projektu School of Educational oraz rocznego planu 

działań w następujących obszarach: kultura szkolna, program edukacyjny (treść, zasoby i dydaktyka) oraz 

zaangażowanie społeczności; 

• oferowania szkoleń międzykulturowych różnym podmiotom społeczności edukacyjnej; 

• udziauł w działaniach związanych z poradnictwem, nadzorem i monitoringiem; 

• dzielenia się praktykami i zasobami za pomocą platformy współpracy. 

 

W 2018 r. sieć obejmuje około 120 szkół. 

Zestaw edukacji międzykulturowej to pakiet 40 publikacji, podręczników, książek, płyt DVD, 

broszur, plakatów i opracowań, które są dostępne, na żądanie i online, dla szkół i innych organizacji lub 

profesjonalistów. Zasoby te obejmują szeroki zakres tematów, takich jak różnorodność kulturowa i 

religijna, nauka i mediacja międzykulturowa, rasizm, uchodźcy, społeczności romskie, migracja i prawa 

człowieka. Są to ważne narzędzia dla nauczycieli i pracowników oświaty pracujących z dziećmi i 

młodzieżą w szkołach. 

W 2016 r. Wysoki Komisarz ds. Migracji wraz z Komisją ds. Równości i Zwalczania 

Dyskryminacji Rasowej promowali również krajową kampanię skierowaną do dzieci w wieku od 3 do 5 

lat w systemie przedszkolnym. Ideą tej kampanii było zebranie w zestawie narzędzi zestawu 6 

kolorowych ołówków o różnych odcieniach skóry, a także książki z historią Kolory szarego miasta („As 

cores da ciudad cinzenta”). Ta kampania zaprosiła dzieci do pokolorowania książki oraz do wysłuchania i 

refleksji nad głównym przesłaniem tej historii: miasto, które przyjmuje nowych mieszkańców, którzy 

przynoszą ze sobą nowe kolory, nowe pomysły i perspektywy. Wszystkie portugalskie szkoły publiczne, 

ponad 3500, z uczniami w wieku do 5 lat otrzymały ołówki i książki, docierając do 150 000 dzieci. 

Wynik był bardzo pozytywny 

W 2018 r. Wysoka komisarz promowała również krajowy konkurs, w ramach którego dzieci i 

młodzież tworzyły prace dotyczące zwalczania dyskryminacji. Do tej pory złożono 500 wniosków. 

Program opcji opracowany przez Wysoką Komisję ds. Migracji promuje włączenie społeczne  
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dzieci i młodzieży ze słabszych środowisk społeczno-ekonomicznych, w szczególności potomków 

imigrantów i mniejszości etnicznych. W tym programie lokalne projekty mają na celu zaspokojenie 

konkretnych potrzeb osób, których dane dotyczą, i kładą silny nacisk na wsparcie szkolne w celu 

zwiększenia sukcesu akademickiego. 

Poczyniono znaczną inwestycję w walkę z porzucaniem szkoły i osiągnięcie sukcesu 

akademickiego. Obecnie w szóstym pokoleniu (2016–2018) program wyborczy wspiera 99 projektów 

związanych z edukacją i szkoleniami, w tym różne działania, takie jak pomoc w nauce, rozwój programu 

umiejętności społecznych i osobistych oraz działania edukacyjne. pozaformalne w celu promowania 

sukcesu akademickiego. 

 

Program operacyjny na rzecz promocji edukacji (OPRE), uruchomiony w 2016 r., ma na celu 

zachęcanie i promowanie dostępu młodych Romów do szkolnictwa wyższego. Jego celem jest 

zmniejszenie barier między tymi społecznościami a formalnym systemem edukacji, a także zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu nauki w tym cyklu studiów. W najnowszej edycji OPRE zaoferowało 25 

stypendiów uniwersyteckich, a także program budowania zdolności i wsparcia technicznego, 

świadomości oraz mediacji rodzinnych i społecznych, a także indywidualne wsparcie i wskazówki dla 

studentów. 
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      Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim systemie edukacji 

Polski system edukacji oferuje edukację dostosowaną do każdego dziecka, odpowiednią do wieku 

i osiągniętego poziomu rozwoju, a także dostosowanie treści, metod nauczania i organizacji pracy w 

zakresie zdolności psychofizycznych, wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego i 

pedagogicznego i specjalne formy nauczania. Ponadto system zapewnia: 

• możliwość otrzymania edukacji we wszystkich typach szkół przez dzieci niepełnosprawne, 

niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, w zależności od indywidualnych 

potrzeb i predyspozycji rozwoju i edukacji, 

• opiekę nad wszystkimi uczniami niepełnosprawnymi, umożliwiającą wdrażanie zindywidualizowanych 

procesów edukacyjnych, form, programów nauczania.  

Edukacja jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Edukacja obowiązkowa rozpoczyna się 

w roku, w którym dziecko kończy 6 lat - rok w przedszkolu (5 lat od 2012 r.). System edukacji w Polsce 

zapewnia wczesną interwencję dzieciom niepełnosprawnym od momentu stwierdzenia inwalidztwa do 

początku szkoły. 

Istnieją następujące etapy edukacji: 

• edukacja przedszkolna - dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat 

• ośmioletnia szkoła podstawowa, obejmujaca dwa etapy edukacji 

• szkoła ponadgimnazjalna - szkoła ogólnokształcąca lub zawodowa;trwajaca trzy, cztery lub pięc 

lat 

Ukończenie nauki w szkole średniej i zawodowej jest świadectwem średniego wykształcenia. Szkoły 

zawodowe oferują profesjonalne egzaminy zawodowe. 

Specjalne potrzeby edukacyjne. 

 Dzieci lub młodzież mają specjalne potrzeby edukacyjne, jeżeli ich możliwości kształcenia, 

rozwoju i uczenia się są ograniczone do tego stopnia, że nie są w stanie sprostać wymaganiom 

edukacyjnym zwykłych szkół bez otrzymania dodatkowej pomocy w trakcie całego procesu 

edukacyjnego (na przykład z powodu niepełnosprawności, specyficznych trudności w nauce, problemów 

emocjonalnych).  

W grupie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych znajdują się również dzieci 

zdolne .Szkoła powinna rozpoznać ich umiejętności i pomóc w rozwijaniu talentów. 

Specjalne potrzeby edukacyjne sa związane z takimi czynnikami jak: 
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• długotrwała choroba 

• problemy z adaptacją 

• specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) 

• zaburzenia mowy 

• trudności emocjonalne i behawioralne wywołane traumą 

• trudności w nauce 

 

Specjalna organizacja metod edukacji i nauczania 

W polskim systemie edukacji wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

wyróżniamy dzieci, które potrzebują specjalnej organizacji metod nauczania i nauczania. Oznacza to, że 

dzieci te potrzebują szerokiego specjalistycznego wsparcia podczas edukacji, z dostosowanym 

programem nauczania i dostosowanymi warunkami uczenia się. W tej grupie wyróżniamy dzieci z 

nastepującymi niepełnosprawnościami: 

• upośledzenia fizyczne 

• niepełnosprawność intelektualna 

• upośledzenie wzroku 

• głuchota 

• upośledzenie słuchu 

• autyzm, w tym zespół Aspergera 

• studenci z nieprawidłowym funkcjonowaniem społecznym - młodzież niedostosowana 

społecznie 

W Polsce istnieją różne typy szkół: 

• szkoły ogólnodostępne, które oferują edukację włączającą 

• klasy integracyjne w zwykłych szkołach lub szkołach integracyjnych 

• szkoły specjalne i specjalne szkoły dla osób niewidomych i niedowidzących oraz dla osób 

niesłyszących i niedosłyszących, upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych ruchowo, chorych dzieci 

(szkoły te znajdują się w szpitalach), ośrodków dla dzieci i młodzieży z nieprawidłowym 

funkcjonowaniem społecznym. 
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2.1 Podstawowe pojęcia: zarządzanie - zarządzanie edukacją - zarządzanie edukacją 

włączającą 
 

Nazywane nauką współczesnego świata, zarządzanie jest bardzo wrażliwe na zmiany zachodzące 

w społeczeństwach i systemach i przechodzi szybką ewolucję pod presją różnych czynników: 

zwiększenia tempa innowacji i potrzeby szybkiej reakcji na zmiany, złożoność procesów, relacje, postęp 

technologii itp. 

Z ogólnego punktu widzenia zarządzanie jest integralną częścią i może być powiązane z dowolną domeną, 

przy założeniu organizacji i mobilizacji wszystkich zasobów w systemie, który zapewnia osiągnięcie 

celów domeny i jakość procesów. Zarządzanie wpływa zatem na kierunki działania, uznane priorytety i 

cele do osiągnięcia. Będąc uważanym za domyślny aspekt organizacji domeny, zarządzanie: 

• odbywa się w ustrukturyzowanych ramach organizacyjnych z precyzyjnymi rolami; 

• koncentruje się na osiągnięciu celów; 

• realizuje się to dzięki zasobom ludzkim; 

• wykorzystuje / wykorzystuje wcześniej ustalone systemy i procedury. 

 

 

Kluczowe idee: 

 Zarządzanie 

 Zarządzanie 

edukacją 

 Zarządzanie 

edukacją 

włączającą 

 Szkoła 

integracyjna 

 Struktury / usługa 

wsparcia 

 Personel 

pomocniczy 

 

 

Cel: W wyniku przestudiowania tego rozdziału 

uczestnicy: 

• nabywają wiedzę i kształtują umiejętności 

orientacyjne na poziomach zarządzania edukacją 

włączającą; 

• poznają i będą w stanie określić role i obowiązki 

na każdym poziomie zarządzania edukacją włączającą; 

• będzie posiadał kompetencje do skorelowania 

teoretycznych koncepcji dotyczących edukacji 

włączającej z obecną praktyką edukacyjną, szczególnie 

w planowaniu (strategicznych, operacyjnych) aspektów 

procesów związanych z rozwojem edukacji włączającej; 

• będą kształtować prawidłowe postawy i poglądy 

na temat edukacji włączającej, jej konieczności, jej 

znaczenia i korzyści. - w kierunku włączenia. 
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Poprzez zaangażowanie w analizę, planowanie, wdrażanie i kontrolę zarządzanie przejawia się, z 

różną intensywnością, na wielu poziomach: procesu decyzyjnego, struktur organizacyjnych, komunikacji 

wewnętrznej i zewnętrznej itp. Kultura i jakość zarządzanie wpływa na efektywność procesów, postęp i 

wydajność pola. 

Podobnie jak inne dziedziny działalności, edukacja staje się otwartym, reagującym na zmiany 

systemem, zdolnym do spełnienia standardów jakości narzuconych przez wymagania czasu. Można to 

osiągnąć poprzez promowanie i zapewnianie zarządzania jakością na wszystkich poziomach: na poziomie 

systemu, jednostki edukacyjnej i poszczególnych osób (dostawca i odbiorca / beneficjent edukacji). 

Jako doktryna zarządzanie edukacją składa się z szeregu 2 zasad i zasad związanych przede wszystkim z 

faktycznym aktem edukacyjnym, realizowanym w klasie, zasadami i wskazaniami wynikającymi z 

podstawowych idei i ideologii psychologii socjologii i etyki. 

Termin „zarządzanie edukacją” jest znany jako mający różne znaczenia: 

• Ukierunkowanie systemu i instytucji na osiągnięcie wyznaczonych celów poprzez przeprowadzenie 

określonych procesów; 

• Grupa osób / specjalistów zarządzających dziedziną edukacji jako systemu i jako jednostek 

edukacyjnych, którzy są upoważnieni do podejmowania właściwych decyzji dotyczących zastosowanych 

programów, zasobów ludzkich, finansów, sprzętu itp., Które zapewniają funkcjonowanie pola. 

 

Zarządzanie edukacją opiera się na trzech cechach: 

• globalne podejście do wszystkich elementów edukacji i aplikacji specyficznych dla funkcji zarządzania, 

na różnych poziomach; 

• optymalne wykorzystanie zasobów pedagogicznych systemu edukacji poprzez funkcje kierownicze: 

planowanie - organizacja, orientacja metodologiczna, regulacja - samoregulacja; 

• zapewnienie innowacyjnej ewolucji perspektywy systemu na różnych poziomach organizacji. 

        

Zarządzanie edukacją jest ważne i konieczne, ponieważ: 

• zapewnia skuteczne i wydajne funkcjonowanie domeny; 

• jakość druku procesów w sektorze; 

• przyczynia się do osiągnięcia celów i osiągnięcia celów edukacji; 

• optymalizuje wykorzystanie zasobów; 

• przyczynia się do nawiązywania pozytywnych relacji interpersonalnych i motywowania pracowników 

itp. 
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Liczne badania  na całym świecie dowodzą, że poprzez promowane cele i procesy zarządzanie jest 

podstawowym i niezbędnym elementem organizacji i funkcjonowania systemów, organizacji, a nawet 

osób fizycznych. Rolą zarządzania jest generowanie systemu organizacji procesów w celu zwiększenia / 

zapewnienia ich wydajności. 

Rozwój edukacji włączającej nie jest wyjątkiem od tego stwierdzenia: w kontekście edukacji 

włączającej zarządzanie koncentruje się na systemie, instytucjach i osobach, a także na wszystkich 

zaangażowanych zasobach: ludzkim, informacyjnym, materialnym, finansowym, czasowym. Będąc 

złożonym procesem, który przebiega w całym systemie edukacji, EI wymaga jasnych mechanizmów 

planowania, organizowania, koordynowania, kierowania, wskazówek metodologicznych, regulacji / 

samoregulacji i współpracy, związanych z dziedziną zarządzania. Zarządzanie edukacją włączającą 

obejmuje dostosowanie zasad i metodologii zarządzania ogólnego oraz podporządkowanie ich zasadom i 

celom edukacji włączającej, osiągniętym na różnych poziomach. 

 

2.2 Poziomy zarządzania w edukacji włączającej. Instytucje / struktury / usługi 

odpowiedzialne za wdrażanie edukacji włączającej 
 

Przegląd różnych teorii i pojęć dotyczących edukacji włączającej i pokrewnych pojęć wskazuje na 

złożoność zjawiska i proces włączenia, podejście systemowe i ponadsystemowe narzucone przez samą 

ich istotę. 

Zasady edukacji włączającej wywnioskowane z krajowych i międzynarodowych polityk w tej 

dziedzinie: 

• zasada równych praw w dziedzinie edukacji; 

• zasada wyrównywania szans; 

• zasada najlepszego interesu dziecka; 

• zasada niedyskryminacji, tolerancji i wykorzystywania wszystkich różnic; 

• zasada wczesnej interwencji; 

• zasada zindywidualizowania procesu edukacji i maksymalnego wykorzystania potencjału każdego 

dziecka; 

• zasada świadczenia usług wsparcia; 

• zasada elastyczności w działalności dydaktycznej; 

• zasada uniwersalnego projektowania, która pozwala stworzyć środowisko dostępne dla 

wszystkich; • zasada partycypacyjnego zarządzania edukacją; 

• zasada współpracy społecznej i partnerstwa. 
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Każda z wymienionych zasad opiera się na wytycznych działania i celach ustalonych zgodnie z 

poziomem zarządzania, na który kierowane są procesy edukacji włączającej (strategiczne, operacyjne / 

taktyczne), oraz horyzont czasowy przydzielony na ich osiągnięcie (krótko mówiąc, średni i 

długoterminowe). Ustalenie najbardziej odpowiednich celów jako pożądanych celów odbywa się po 

badaniach i analizach, które dostarczają informacji potrzebnych do ich zaprojektowania. 

Na poziomie strategicznym cele będą odnosić się do tworzenia, rozwoju, zapewniania trwałości 

systemów / instytucji / procesów. Przykłady celów strategicznych: 

• Zapewnienie prawa do edukacji wszystkim dzieciom. 

• Zapewnienie wysokiej jakości edukacji dla dzieci z CES. 

• Stworzenie systemu integracyjnych struktur i usług edukacyjnych. 

• Rozwój partnerstw społeczno-edukacyjnych w procesie włączania dzieci do ESC. 

• Świadomość i mobilizacja społeczności w promowaniu edukacji włączającej. 

Cele operacyjne, zwane również celami taktycznymi, są zadaniami krótkoterminowymi 

zapewniającymi osiągnięcie celów strategicznych. W przeciwieństwie do celów strategicznych cele 

operacyjne muszą wskazywać konkretne kierunki działania i odzwierciedlać oczekiwane rezultaty. 

Ponadto cele operacyjne muszą być dobrze określone, skoncentrowane na obiekcie, jasno sformułowane, 

aby wszyscy zaangażowani rozumieli, jakie zadania mają do osiągnięcia celów. Przykłady celów 

operacyjnych / taktycznych: 

• Ocena i identyfikacja, skierowanie dzieci z SPE. 

• Zapewnienie trafności planowania instytucjonalnego, struktur, specjalistów (półroczny, 

kwartalny, tygodniowy, dzienny, na dziecko itp.). 

• Wzmocnienie umiejętności specjalistów w zakresie zbliżania się do SPE dzieci (być może z 

konkretyzacją: niedostosowanie, trudności w nauce, zaburzenia komunikacji itp.). 

• Zaangażowanie rodziców w opracowanie i wdrożenie PIP. 

• Organizacja Tygodnia / Dnia Edukacji Włączającej itp. 

Cele taktyczne przekładają się na konkretne działania, których osiągnięcie przyczynia się do osiągnięcia 

celów. Są to procesy edukacji włączającej, która zapewnia operacjonalizację filozofii włączenia w obecną 

praktykę edukacyjną. 

Procesy można konwencjonalnie pogrupować w dwie szerokie kategorie: 

1. związane z resetowaniem systemu z perspektywy nowych podejść edukacyjnych: ponowne 

rozważenie roli i przypisań instytucji / struktur i specjalistów, tworzenie nowych struktur / usług i funkcji, 

promowanie praw, podnoszenie świadomości, kształtowanie postaw, współpraca itp.; 
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2. odnoszące się do skutecznej organizacji integracji: kształcenie, adaptacja, organizacja pomocy i 

wsparcia, szkolenie umiejętności, ocena, certyfikacja itp. Ważnym elementem zarządzania edukacją 

włączającą są zasoby, mające w tym kontekście znaczenie wszystkich źródła i środki. zaangażowany w 

rozwój edukacji włączającej. Nie wyczerpując się, prezentujemy tylko kilka rodzajów zasobów: 

 

 Informacje: polityki, ustawodawstwo, metodologie, instrukcje, badania, badania, literatura itp.; 

 Informacje: strony internetowe, seminaria internetowe, elektroniczne platformy informacyjne, w 

różnych kategoriach; 

 Przedmioty humanistyczne: specjaliści zajmujący się wdrażaniem edukacji włączającej i ich 

kompetencje; 

 Finansowe: budżety przeznaczone na przeprowadzanie procesów; 

 Materiały: infrastruktura, sprzęt itp. 

Istotą planowania zarządzania edukacją włączającą jest wzajemne połączenie zasad, celów, procesów 

i zasobów, aby miały one wpływ na beneficjentów edukacji włączającej. W tym kontekście brani będą 

pod uwagę bezpośredni i pośredni beneficjenci. Oczywiście bezpośrednimi beneficjentami edukacji 

włączającej są dzieci. Chociaż edukacja włączająca teoretycznie skierowana jest do wszystkich dzieci, 

młodzieży, a nawet dorosłych, program rozwoju edukacji włączającej zawiera konkretną listę 

bezpośrednich beneficjentów: 

 dzieci osieroocone, porzucone, pozbawione opieki rodzicielskiej; 

 dzieci z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji; 

 dzieci niepełnosprawne, z trudnościami w nauce i komunikacji; 

 dzieci z zaburzeniami psychicznymi, odchyleniami behawioralnymi lub emocjonalnymi, 

innymi stanami patologicznymi; 

 dzieci z mniejszości narodowych, grup religijnych lub językowych; 

 dzieci uchodźców lub dzieci osób wewnętrznie przesiedlonych; 

 inne kategorie dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy z różnych powodów są 

marginalizowani lub wykluczeni w procesie uzyskiwania dostępu do programu 

edukacyjnego i prowadzenia go. 

Jako pośredni beneficjenci, program wymienia przede wszystkim rodziny / rodziców dzieci, ale także 

nauczycieli, specjalistów w powiązanych dziedzinach, władze wszystkich szczebli, społeczności i całe 

społeczeństwo. 

Edukacja włączająca jest rozwijana w ramach zarządzania na  ustrukturyzowanych poziomach, na  
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których znajdują się władze, instytucje, struktury i usługi z przypisaniami w tej dziedzinie, a także część 

specjalistyczna tych podmiotów. Z tej perspektywy zarządzanie edukacją włączającą ma decydujące 

znaczenie dla organizacji instytucjonalnej i organizacji działań pracowników. 

Każdy przedmiot (podmioty i specjaliści) musi mieć jasną wizję swojego miejsca i roli w rozwoju 

i promocji edukacji włączającej oraz swojej pozycji w stosunku do innych podmiotów w procesach 

edukacji włączającej. Przypisania na każdym poziomie zarządzania wynikają z przepisów regulujących 

dziedzinę (dziedziny) i są podsumowane głównie w następujący sposób: 

1. Na poziomie centralnym: 

• Opracowywanie i promowanie polityk edukacji włączającej; 

• Zapewnienie normatywnych i metodologicznych ram rozwoju edukacji włączającej; 

 

• Realizacja projektów badawczych w tej dziedzinie; 

• Tworzenie i zapewnianie funkcjonalności systemu szkolenia początkowego i ustawicznego w 

dziedzinie edukacji włączającej; 

• Ubezpieczenie finansowe domeny; 

• Monitorowanie i ocena procesów na poziomie krajowym w celu zapewnienia ich jakości. 

 

2. Na poziomie regionalnym: 

• Wdrażanie polityk państwa i zapewnianie zgodności z aktami prawnymi w tej dziedzinie; 

• Identyfikacja, ocena i rejestracja dzieci z SPE i / lub niepełnosprawnością; 

• Zapewnienie edukacji wszystkim dzieciom w wieku od 6 (7) do 18 lat, w tym dzieciom ze SPE i 

/ lub niepełnosprawnymi. Dokumentacja dziecięca; 

• Stworzenie multidyscyplinarnych systemów wsparcia dla dzieci z SPE: struktury, usługi, 

funkcje; 

• Właściwe planowanie i alokacja zasobów finansowych w celu wspierania rozwoju edukacji 

włączającej; 

• Zapewnienie ciągłego rozwoju zawodowego i podnoszenie umiejętności kadry nauczycielskiej 

do pracy z dziećmi z SPE; 

• Monitorowanie i ocena procesów na poziomie powiatowym / gminnym w celu zapewnienia ich 

jakości. 

 

3. Na poziomie społeczności lokalnej: 
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• Stosowanie i zapewnianie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

prawa i dostępu do edukacji wszystkich dzieci na administrowanym terytorium; 

• Wkład w zapewnienie, wspólnie z rodzicami, edukacji dzieci, w tym dzieci ze SPE i / lub 

niepełnosprawnością; 

• Tworzenie i finansowanie usług w instytucjach, których założycielem jest władza lokalna; 

• Zapewnienie ochrony socjalnej dzieciom w trudnych sytuacjach oraz międzysektorowe podejście 

do spraw; 

• Władza rodzicielska za kształcenie dzieci i zapewnianie ich edukacji / rozwoju; 

• Świadomość społeczności i mobilizacja praw dziecka, w tym prawa do edukacji. 

 

4. Na poziomie lokalnym, instytucjonalnym 

• włączający rozwój instytucjonalny, kultura, polityka i praktyki; 

• Tworzenie i zapewnianie jakościowego funkcjonowania struktur i usług edukacji włączającej / 

wspierającej; 

• Organizacja procesu edukacyjnego z perspektywy integracyjnej, skoncentrowanej na uczniu, z 

naciskiem na różnicowanie i indywidualizację; 

• Zapewnienie integracyjnego, dostępnego i przyjaznego dzieciom środowiska edukacyjnego; 

• Tworzenie grup promotorów integracji z dzieci, nauczycieli, rodziców; 

• Rozpowszechnianie i promowanie dobrych praktyk, pozytywnych doświadczeń. 

W tym samym duchu rola szkoły w rozwijaniu i zapewnianiu spójności społecznej jest coraz 

bardziej podkreslana i uważana jest za najlepszą pozycję w centrum odpowiednich procesów. W 

szczególności podkreślana jest rola szkoły w rozwijaniu krytycznego myślenia dzieci / młodzieży i 

promowaniu ogólnego integracyjnego etosu, który promuje spójność. Opierając się na tych 

podstawowych pomysłach, każda szkoła opracuje własne zasady partnerstwa, skonsultuje się z partnerami 

i zidentyfikuje najbardziej odpowiednie formy, sposoby i sposoby ich osiągnięcia. 

 

2.3 Zarządzanie instytucją kształcenia ogólnego z perspektywy edukacji 

włączającej 

Zasadniczo edukacja i szkoła wszystkich klas jako instytucja edukacyjna zawsze szukała 

najbardziej skutecznych sposobów promowania równości i zwiększenia wyników szkolnych wszystkich 

dzieci. Wychodząc z tego założenia, szkoła stwierdziła w pewnych okresach, że wzorce segregacji dzieci 

według różnych kryteriów (płeć, rasa, język, zdolności / niepełnosprawność) obniżają jakość uczenia się i 
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tworzą bariery w akceptacji i kształceniu postrzeganie różnorodności. i efektywne relacje między różnymi 

dziećmi. 

        W miarę rozwoju szkoły naukowcy, eksperci, dyrektorzy, nowatorscy nauczyciele odrzucali 

segregację, a szkoły porzucały stare zasady i podejścia, stopniowo stając się powszechnym wśród 

dziewcząt i chłopców, dzieci różnych ras, mówiącymi różnymi językami, dla dzieci o różnych 

umiejętnościach. W ostatnich dziesięcioleciach do tego podejścia dołączyli także decydenci oraz osoby 

zajmujące się edukacją, kładąc nacisk na promowanie integracji jako najbardziej poprawnego i 

sprawiedliwego podejścia współczesnej szkoły. Chodzi o podejście, zgodnie z którym różnice są 

wykorzystywane w szkole, a dzieci, niezależnie od ich indywidualnych cech, uczą się razem. 

         Deklaracja z Salamanki stwierdza, że „... szkoły muszą obejmować wszystkie dzieci, niezależnie od 

ich warunków fizycznych, intelektualnych, społecznych, emocjonalnych, językowych lub innych. Szkoły 

powinny obejmować także dzieci niepełnosprawne i zdolne, dzieci ulicy i dzieci pracujące, dzieci 

należące do populacji mieszkających w trudno dostępnych obszarach lub prowadzących koczownicze 

życie, dzieci należących do mniejszości językowych, etnicznych lub marginalizowanych. ”. 

          W deklaracji wspomniano również, że szkoły integracyjne są najbardziej użytecznymi środkami 

walki z dyskryminacją, tworzenia przyjaznych społeczności, budowania społeczeństwa integracyjnego i 

zapewniania edukacji dla wszystkich. Mianowicie szkoły zapewniają pożyteczną edukację większości 

dzieci, zwiększają wydajność, a ostatecznie rentowność całego systemu edukacji. 

           

Podstawowe zasady regulujące organizację instytucjonalną i funkcjonowanie szkoły włączającej : 

1. Cała społeczność szkolna podziela zasady i wartości włączenia. Na poziomie instytucji 

edukacyjnych panuje ogólna zgoda co do prawa i dostępu wszystkich dzieci do edukacji. Szkoła jest 

zaangażowana w integrację / rozwój dzieci z ESC oraz w osiągnięcie wysokiej jakości procesu 

edukacyjnego, obejmującego i skupiającego się na potencjale i potrzebach dzieci. 

2. Szkoła akceptuje i wykorzystuje ludzką różnorodność. Dzieci z ESC mają różne 

umiejętności, cechy szczególne, style i potrzeby uczenia się, wzięte pod uwagę przez instytucję 

edukacyjną, która projektuje i realizuje proces edukacyjny z uwzględnieniem różnorodności dzieci. 

3. Szkoła zobowiązuje się wspierać wszystkie dzieci. Szkoły na wszystkich poziomach są 

odpowiedzialne za włączenie zasad włączenia do polityk i praktyk instytucjonalnych. Priorytety każdej 

instytucji zostaną ustalone w wyniku analizy konkretnej sytuacji każdego dziecka i instytucji w ogóle. 

Polityka i praktyki instytucjonalne nie będą sztywne i nakazowe, zapewnią elastyczność i ciągłe 

dostosowywanie się do potrzeb dzieci. Szkoły uczestniczą w procesach (samo) oceny w celu zmierzenia 

stopnia włączenia. 
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4. Edukacja włączająca jest włączona do wszystkich rodzajów planowania na poziomie 

szkoły. Zasady edukacji włączającej zostaną odzwierciedlone w dokumentach rozwoju instytucjonalnego 

(strategicznego i operacyjnego), w planach strukturalnych poddziałów, służb wsparcia, pracowników. 

Administracja szkoły okresowo analizuje realizację planów, identyfikuje nowe priorytety i ponownie 

planuje działanie. Tak więc rozwój edukacji włączającej staje się ciągłym i dynamicznym procesem: nie 

ma sensu, aby integracja była możliwa, istnieje ogólne podejście, które trwale kieruje wszystkimi 

procesami szkolnymi. 

5. Szkoła promuje edukację włączającą i jej korzyści. Instytucja edukacyjna jako całość i 

wszystkie jej podmioty są wyznawcami filozofii integracji i oprócz jej wdrażania we wszystkich 

procesach instytucjonalnych promuje wartości integracji na poziomie społeczności. Wydarzenia 

pozaszkolne są organizowane przy udziale członków społeczności, rozpowszechniane są dobre praktyki i 

pozytywne doświadczenia. 

Synteza specjalistycznej literatury przedmiotu pozwala wyróżnić następujące kluczowe elementy 

budowy szkoły integracyjnej: 

 

Włączenie wszystkich dzieci do wspólnych środowisk edukacyjnych 

Szkoła stara się stworzyć warunki dla każdego dziecka, które będą mile widziane, a pracownicy 

będą pracować na rzecz promowania edukacji włączającej, z klasami, które uczą heterogeniczne grupy 

dzieci, które komunikują się, współdziałają, bawią się razem. 

         Aby tak się stało i stać się częścią kultury szkolnej, wszystkie przedmioty szkolne muszą 

zaangażować się w osiągnięcie tego celu, jasno i jednoznacznie przestrzegać zasad integracji i bronić 

wartości integracji. Dla większości szkół będzie to oznaczać radykalną zmianę, która polega na 

zresetowaniu misji, wizji, wartości, celów i procesów. 

 

Autentyczne szkolenie na różnych poziomach dla uczniów o różnych umiejętnościach 

Szkoły są zazwyczaj zorganizowane na poziomach klas (z reguły odpowiednich dla wieku), 

uczenie się odbywa się na standardowych programach / materiałach, tak jakby z góry wszystkie dzieci w 

danej klasie były takie same, na tym samym poziomie rozwój. Rzeczywistość jest jednak taka, że nawet 

w najbardziej włączającej klasie są dzieci o różnych zdolnościach, potrzebach i zainteresowaniach. 

Dlatego w szkole integracyjnej projektowanie i zapewnianie nauki odbywa się na różnych poziomach, z 

uwzględnieniem różnorodności uczniów. 

Chodzi o to, aby nie „uprościć” przedmiotu badań, ale dostosować go do potencjału i potrzeb dzieci 

poprzez: 
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• wielopoziomowy projekt dydaktyczny; 

• ukierunkowanie na następny obszar rozwoju; 

• zapewnianie wsparcia i „budowanie” planu podróży na kolejne poziomy uczenia się; 

• stosowanie autentycznych strategii nauczania, angażujących dzieci w efektywny proces 

edukacyjny, poprzez działania odnoszące się do ich życia w domu i społeczności oraz łączące je ze 

światem rzeczywistym; 

• angażowanie się w proces wielu inteligencji i różnych stylów uczenia się dzieci, tworzenie 

ścieżek i sposobów uczenia się tak różnych, jak to możliwe; 

• angażowanie dzieci w zajęcia w parach, w grupach, we współpracy, aby uczyły się od siebie jak 

najwięcej. 

       Szkoły, w których nauczyciele uczą w ten sposób, mają niewiele (lub wcale) dzieci, których 

potrzeby nie zostaną zaspokojone. W przypadkach, w których powyższe strategie nie działają dość 

skutecznie, zaleca się dostosowanie / modyfikacje programu nauczania i identyfikację form roboczych, 

które działają dla konkretnego dziecka. Strategie stosowane do szkolenia dziecka, które okazały się 

skuteczne, są następnie włączane do ogólnych strategii nauczania. 

 

Budowanie społeczności szkolnej i zaspokajanie potrzeb dzieci prowokujących 

        Aby osiągnąć sukces i wyniki w szkole, należy zapewnić przyjazne i bezpieczne środowisko, aby 

dzieci były predysponowane do nauki. Z tych powodów budowa społeczności szkolnej jest kluczowym 

czynnikiem, mającym kluczowe znaczenie w edukacji włączającej. 

Dotyczy to kilku wymiarów: 

• Współdziałające, pełne szacunku, wspierające relacje między pracownikami szkoły, rodzicami, 

społecznością. 

• Bliskie relacje między dziećmi, aby mogły się wzajemnie poznać i wspierać. 

Można zastosować różne formy wsparcia: peer to peer, koła wsparcia, siły pokojowe, spotkania 

klasowe itp. 

• Oferowanie dzieciom prawa wyboru i przygotowanie ich do wzięcia odpowiedzialności. Dzieci 

czują się bezpieczniej, mają wybór, nie czują się zmuszone. 

W szkole włączającej dzieci nie powinny czuć się „kontrolowane”, ale pomagają im zrozumieć 

konsekwencje zachowań prowokacyjnych, a personel powinien nauczyć się, że takie zachowanie jest 

sposobem komunikowania się dziecka i że potrzebuje pomocy. Personel zostanie przeszkolony, 

przeszkolony w zakresie wdrażania alternatywnych strategii, aby móc komunikować się z dzieckiem i 

pomagać mu. 
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Zapewnienie wsparcia dla personelu 

Wspieranie nauczycieli w pracy z dziećmi o różnych poziomach rozwoju, umiejętnościach i 

potrzebach jest niezwykle ważne, szczególnie z punktu widzenia promowania kultury integracyjnej w 

szkole. Tradycyjne podejście, gdy nauczanie odbywa się na tym samym poziomie / z tego samego 

poziomu, nie działa w szkole włączającej, a projektowanie i nauczanie oparte na kilku poziomach 

zostanie zaszczepione w obecnej praktyce edukacyjnej. 

Ponadto szkoła włączająca musi rekrutować / zatrudniać wraz z kadrą nauczycielską i innymi 

specjalistami: nauczycielami, psychopedagogami, psychologami, logopedami, pracownikami socjalnymi, 

terapeutami zajęciowymi i tak dalej. za. Wszyscy ci pracownicy współpracują ze sobą, wspierają się 

nawzajem i koordynują swoje wysiłki / interwencje w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich dzieci. 

 

Współpraca z rodzicami 

       Rodzice dzieci z SPE zwykle mają wiele trudności z dziećmi. W tradycyjnej szkole zwykle 

otrzymują bardzo negatywne informacje zwrotne, dzieci są oznakowane i marginalizowane do izolacji, a 

nawet wykluczenia i umieszczenia w oddzielnych / specjalnych szkołach. 

         W szkole integracyjnej sytuacje te są kapitalizowane i wykorzystywane w celu wzmocnienia relacji 

szkoła-rodzina / rodzice. Rodzice stają się partnerami w szkole w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji 

włączającej dla swojego dziecka, ale także dla innych dzieci w szkole. 

Proces decyzyjny: przywództwo, demokracja, wzmocnienie pozycji 

        Zaczynając od tego, że żyjemy w świecie o silnych tendencjach segregacji i wykluczenia, nie jest 

zaskakujące, że zbudowanie szkoły integracyjnej może być (i jest!) Szczególnie trudnym zadaniem. 

Istotne w tych procesach są następujące trzy elementy, które muszą stanowić podstawę procesu 

decyzyjnego w szkole: 

• Przywództwo. Przede wszystkim budowanie szkoły integracyjnej leży w najlepszym interesie 

dziecka. Ta  

zasada reguluje organizację instytucjonalną, funkcjonowanie szkoły, proces edukacyjny i wszystkie 

powiązane procesy. Oczywiście, szkoła integracyjna nie zaniedbuje swoich pracowników (dotyczy 

rozwoju zawodowego, motywacji i innych aspektów), ale wszystko zależy od wspólnej wizji dotyczącej 

dzieci. 

• demokracja. Chociaż dzieci są przygotowane, szkoła integracyjna stwarza warunki dla 

wszystkich przedmiotów edukacyjnych - pracowników, dzieci, rodziców, aby mieć coś do powiedzenia i 

uczestniczyć w tworzeniu kultury integracyjnej. 
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• Wzmocnienie. Podobnie, wszystkie przedmioty powinny zostać wzmocnione i przyczyniać się 

do wspólnej wizji budowy prawdziwej szkoły integracyjnej. W szczególności ważne jest zachęcanie 

dzieci do udziału w procesie decyzyjnym, ogłaszanie swoich poglądów i promowanie ich praw (patrz 

podkategoria „Udział dzieci”). 

           Kluczowe elementy tworzenia szkoły integracyjnej można wyszczególnić w wielu innych 

aspektach, a listę elementów można kontynuować. Wymienione kwestie przyczyniają się do przeniesienia 

zasad edukacji włączającej w praktyce szkolnej oraz do rozwoju integracji jako filozofii instytucjonalnej i 

procesu edukacyjnego. Przejście od teorii do praktyki musi odbywać się przede wszystkim poprzez 

ponowne rozważenie podejść i identyfikację / ustanowienie / ustanowienie parametrów definiujących 

instytucję włączającą. 

          Podstawą rozwoju instytucjonalnego, w tym rozwoju edukacji włączającej w szkole ogólnej, jest 

planowanie strategiczne. Plany / strategie rozwoju instytucjonalnego określają politykę szkoły w zakresie 

edukacji włączającej, zawierają postanowienia dotyczące promocji edukacji włączającej w instytucji 

edukacyjnej i poza nią; stwarza / zapewnia warunki włączenia wszystkich dzieci (tworząc struktury 

instytucjonalne i usługi wsparcia, ustanawiając stanowiska personelu pomocniczego itp.) 

            Promowanie edukacji włączającej obejmuje także ponowne rozważenie zasad organizacji treści 

działalności organizacji, organizacji doradczych i administracyjnych szkoły. Każdy z nich przyjmuje 

nowe role i obowiązki, a ich działania są koordynowane na wszystkich etapach. 

         Udział dzieci w szkole integracyjnej Jako organ doradczy ustanowiony i działający w szkole 

ogólnej, Rada Studentów ma prawo do uczestniczenia we wszystkich procesach instytucjonalnych. Udział 

dzieci obejmuje zachęcanie i wspieranie ich w przedstawianiu ich poglądów na tematy, które ich dotyczą. 

Udział dzieci musi być autentyczny i znaczący. Wskazane jest, aby proces rozpoczął się wśród samych 

dzieci - w ten sposób łatwiej będzie im wyrazić się w swoich własnych warunkach, wygłaszając swoje 

obawy i formułując swoje aspiracje. Ta wizja wymaga radykalnej zmiany w myśleniu i zachowaniu 

dorosłych: od podejścia wyłącznego do podejścia integracyjnego wobec dzieci i ich umiejętności. 

Problem jest jeszcze bardziej wrażliwy, jeśli chodzi o dzieci z CES i / lub niepełnosprawnością - są one 

zwykle postrzegane jako przedmiot uczestnictwa, aktywni konsumenci i zależni od systemu (systemów) i 

dorosłych (rodziców, wychowawców, innych specjalistów). Nowe podejścia opowiadają się za 

przekształceniem dzieci w aktywny podmiot uczestnictwa, dorosłego partnera i osobę odpowiedzialną za 

jego działania. 

Uczestnictwo ma wiele zalet w zakresie rozwoju dzieci, a także w innych aspektach: 

• Dzieci stają się lepiej przygotowane do życia i przyjmują role członka plenarnego 

społeczeństwa. 
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• Poprzez konsultacje / słuchanie na tematy, które ich dotyczą, dzieci przyczyniają się do 

tworzenia bardziej jakościowych i odpowiednich polityk i praktyk dla tych, do których są adresowani. 

• Dzieci wyrażają problemy, na które napotykają, i szukają dla nich rozwiązań. 

• Dzieci stają się silniejsze: poszerzają swoją wiedzę, zdobywają nowe umiejętności 

(komunikacja, badania i analizy itp.). 

W szkole integracyjnej udział dzieci jest częścią kluczowych elementów integracji. Dzieci z CES 

(z trudnościami w nauce, niepełnosprawnością, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji), wcześniej 

zaniedbywane i wykluczone, pozbawione inicjatywy, motywacji i działania, stają się częścią wszystkich 

procesów. 

Sposoby angażowania dzieci w proces decyzyjny na poziomie szkoły są bardzo 

zróżnicowane. Kilka przykładów: 

1. Przypisywanie obowiązków, w klasie i szkole, dla dzieci w celu przyczynienia się do dobrego 

postępu życia szkolnego, takich jak: odpowiedzialny za zajęcia pozalekcyjne, czasopismo klasy / szkoły, 

strona internetowa szkoły itp. zaleca się, aby uczniowie rywalizowali o odpowiednie stanowiska, 

przedstawiając własny program zajęć. 

2. Konsultacje z dziećmi w celu opracowania zasad szkoły (poprzez uczestnictwo w tworzeniu 

zasad, dzieci będą bardziej zmotywowane do ich przestrzegania). Zasady muszą być uczciwe i 

odpowiadać potrzebom dzieci. Jeśli dzieci uważają, że niektóre zasady nie są konieczne lub 

dyskryminujące, kierownictwo szkoły i personel dydaktyczny powinni pozwolić im zaproponować 

zmiany. 

3. Zaangażowanie uczniów w aranżację przestrzeni szkolnej, przyznając prawo do decydowania, 

w jaki sposób bardziej właściwe jest patrzeć na różne lokalizacje: klasę, sale szkolne, podwórko / 

przedszkole itp. Jednocześnie dzieci mają również obowiązek bezpośredniego uczestnictwa w aranżacji / 

wyposażeniu. 

4. Tworzenie środowiska opartego na zaufaniu - za pomocą sposobów prowadzenia działań, które 

pozwalają uczniom współpracować, rozwijać poczucie własnej wartości, komunikować się, wyrażać 

swoją opinię na temat różnych aspektów życia szkolnego. 

5. Trwałe informowanie dzieci o wszystkim, co jest planowane i dzieje się w szkole - dobry obieg 

informacji w szkole nie tylko wspiera działanie, ale jest skutecznym sposobem, aby każdy poczuł się 

ważny i zaangażowany w społeczność edukacyjną. 

Dzieci wraz z nauczycielami i rodzicami są członkami grup promujących edukację włączającą, 

organizują i prowadzą działania rzecznicze. Ważnym aspektem związanym z udziałem dzieci jest  
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zaangażowanie w działalność wolontariacką. Reprezentując wysoce dostępną i skuteczną formę edukacji 

pozaformalnej, działania wolontariackie przyczyniają się do rozwoju ducha obywatelskiego uczniów, 

pracy zespołowej, tolerancji, chęci współpracy i uczenia się przydatnych rzeczy do życia. Działania 

wolontariackie rozwijają umiejętności komunikacji i współpracy na różnych poziomach: uczeń - uczeń, 

uczeń - nauczyciel, nauczyciel - nauczyciel. Z drugiej strony, wolontariat wzmacnia indywidualne 

postrzeganie własnej osobowości ucznia dotyczące wartości istniejących w społeczeństwie, nadając 

poczucie przynależności do społeczności, ponieważ każdy z nich może być użyteczny i może sprawiać 

radość innym. 

Należy zauważyć, że wolontariat zaczyna się od małych kroków, od prostszych rzeczy, ale 

poprzez konsekwencję, naleganie i stały charakter działań duch tego zjawiska rozszerza się i zyskuje na 

jakości. 

W celu zwiększenia stopnia zaangażowania dzieci w rozwój i promocję edukacji włączającej można 

przeprowadzić różne rodzaje działań: 

• utworzenie grupy mentorów wśród studentów, aby zapewnić zindywidualizowane wsparcie i 

pomoc dla ich kolegów z ESC i / lub niepełnosprawnych; 

• zachęcanie dzieci do uczestnictwa w EKES w działaniach struktur zarządzających istniejących w 

instytucji i społeczności, aby zapewnić ich udział w procesie decyzyjnym; 

• zachęcanie i wspieranie dzieci w wyrażaniu ich opinii i poglądów na temat ich praw. 

 

Współpraca z rodziną w szkole włączającej 

Wyraźnym elementem szkoły włączającej jest także współpraca z rodziną / rodzicami, jako 

partnerami edukacyjnymi. Dobrze znana jest niezaprzeczalna rola rodziny we wzmacnianiu i zapewnianiu 

jakości własnego wykształcenia, a poprzez to - całego procesu edukacyjnego. Badania w terenie pokazują 

że gdy istnieje pozytywna i przekonująca relacja między rodziną a szkołą, dzieci muszą tylko zarabiać, a 

korzyści są oczywiste, w tym pod względem poprawy wyników w nauce. Ten związek nie uwzględnia i 

nie powinien uwzględniać szczególnych cech rodzin: sytuacji społeczno-ekonomicznej, pochodzenia 

etnicznego, kontekstu kulturowego itp. I jest korzystny dla dzieci w każdym wieku. Rodziny muszą 

zachęcać swoje dzieci, rozmawiać z nimi o tym, co dzieje się w szkole, przekonać ich o znaczeniu nauki i 

pracy domowej, wspierać je w opracowywaniu planów na przyszłość. Innymi słowy, wszystkie rodziny 

mogą mieć pozytywny wpływ na naukę dzieci. 

Wpływ programów i interwencji, które angażują rodziny we wspieranie swoich dzieci w procesie 

natychmiastowego uczenia się, jest wprost proporcjonalny do dobrostanu dzieci, a zaangażowanie  
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rodziny ma decydujący wpływ na wyniki dziecka w szkole, , zachowania społeczne, relacje itp. Równie 

ważny jest efekt ochronny: dzięki wsparciu rodziców dzieci czują się bardziej bezpieczne i chronione, a 

na dłuższą metę rozwijają ważne cechy związane z szacunkiem do samego siebie. 

W procesie zaangażowania rodziców szkoła musi przeprowadzić ocenę, która zaowocuje wiedzą i 

kompetencjami rodziców, które mogą być zaangażowane w organizację i funkcjonowanie instytucji oraz 

w konkretną / bezpośrednią pracę z dziećmi. Jako zasób edukacyjny rodzina musi zostać wyceniona 

przynajmniej w następujący sposób: 

• Uznanie doświadczenia i wiedzy dotyczącej dzieci; 

• Poszanowanie prawa do wyrażania wyborów i priorytetów; 

• Zaangażowanie w proces decyzyjny; 

• Uznanie i poszanowanie różnic; 

• Uznanie roli w szkoleniu i rozwoju dzieci. 

Skuteczne programy zaangażowania rodziców w edukację muszą opierać się na następujących 

podstawowych założeniach: 

• Podstawowe środowisko edukacyjne pochodzi od rodziny. 

• Zaangażowanie rodziców w edukację dziecka jest głównym czynnikiem poprawiającym 

wydajność szkoły, jakość edukacji i wyniki w szkole. 

• Korzyści z zaangażowania rodziców nie ograniczają się do poziomów przedszkolnych i szkół 

podstawowych, ale obejmują kolejne poziomy. 

• Dzieci mogą najwięcej zyskać, gdy zaangażowani są rodzice: dzieci nie postrzegają szkoły i 

rodziny jako dwóch oddzielnych instytucji / środowisk, ale jako całości. 

 

Zaangażowanie rodziców w integracyjne zajęcia szkolne przynosi oczywiste korzyści pod 

względem: 

• odpowiedzialność i efektywny udział w edukacji dzieci; 

• wzrost szacunku do samego siebie; 

• formułowanie poprawnej wizji szkoły i pedagogów; 

 szkolenie rodziców jako promotorów edukacji włączającej i agentów zmian w społeczności. 
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2.4 Usługi edukacji włączającej na poziomie instytucjonalnym 

Większość usług edukacyjnych sprzyja włączeniu społecznemu. Są one obecnie aktywne na 

poziomie instytucji edukacyjnej w społeczności, w której są dzieci, które potrzebują wsparcia i pomocy w 

zdobyciu systemu umiejętności, który przyczynia się do ich kształtowania się jako integralne osobowości 

i pełnoprawni członkowie firmy. Rozwój sieci usług wsparcia został przeprowadzony zgodnie z 

programem rozwoju edukacji włączającej, który przewiduje, że w celu zapewnienia edukacji włączającej 

na poziomie społeczności rozwijane są różne rodzaje usług: 

• identyfikacja, ocena rozwoju dzieci i wczesna interwencja; 

• psycho-pedagogiczne, powrót do zdrowia i rehabilitacja rozwoju; 

• psychologiczny: pomoc i porady dla dzieci, rodziny, nauczycieli, społeczności; 

• wspierające, edukacyjne i nieedukacyjne; 

• specjalistyczna pomoc (transport, podróż i dostępność). 

W tym kontekście w szkołach podstawowych i średnich (a częściowo - w przedszkolach) 

utworzono struktury i usługi z wyraźnymi przypisaniami, aby wspierać edukacyjną integrację dzieci z 

SPE i zapobiegać instytucjonalizacji dzieci w ogóle. Te struktury i usługi zapewniają na obecnym etapie 

ciągłość wsparcia edukacji włączającej, świadczonej przez School Center for Inclusive Education i 

CJRAE. 

Bez względu na zajmowane stanowisko pracownicy prowadzący edukację włączającą muszą posiadać 

wiedzę na temat: 

• ramy normatywne dotyczące praw dziecka i ich ochrony; 

• krajowe i międzynarodowe polityki dotyczące dostępu do edukacji dzieci z SPE; 

• ramy metodologiczne rozwoju edukacji włączającej; 

• wiek i indywidualne cechy rozwoju dziecka; 

• pedagogika zorientowana na dziecko i psycho-pedagogika o specjalnych wymaganiach 

edukacyjnych; 

• specyficzne technologie nauczania-uczenia się-oceny dla różnych kategorii SPE; 

• metody adaptacji / modyfikacji, elastyczność, zróżnicowanie programu nauczania dla uczniów z 

SPE; 

• technologie opracowywania / dostosowywania materiałów dydaktycznych i sposoby ich 

wykorzystania; 

• szczególne cechy zarządzania klasą w przypadku uczniów z SPE; 

• możliwości współpracy i wsparcia dla rodzin uczniów z SPE; 
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• sieci organizacji, instytucji, specjalistów, którzy mogą świadczyć usługi wsparcia studentom z 

SPE. 

Począwszy od podstawowej misji kadry nauczycielskiej w procesie edukacji włączającej - 

maksymalizując potencjał dzieci i zapewniając ich rozwój - skupi się ona na prowadzeniu tradycyjnych 

zajęć dydaktycznych, ale także na nowych zajęciach podyktowanych nowymi podejściami do edukacji 

działać i nowe. role nauczyciela. Dlatego w kontekście integracyjnym nauczyciele mają następujące 

ogólne obowiązki: 

• Identyfikacja, ocena i pomoc dzieciom z SPE; 

• Zapewnienie wsparcia edukacyjnego zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami; 

• Rozwój partnerstwa z różnymi specjalistami pomagającymi dzieciom z SPE; 

• Skuteczna współpraca z rodzicami; 

• Promowanie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców idei przyjmowania i wspierania uczniów z 

SPE; 

• Zaangażowanie społeczności w zapewnienie równych szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 

        Wraz z kadrą nauczycielską, w celu zapewnienia jakościowego i wykwalifikowanego podejścia do 

potrzeb uczniów z ESC, zaangażowani będą wyspecjalizowani pracownicy, tacy jak nauczyciel 

pomocniczy, psycholog, logopeda, różni terapeuci, inny wykwalifikowany personel proces pomocy. 

Nauczyciel wsparcia 

W strukturze personelu pomocniczego podstawową rolę odgrywa nauczyciel wspomagający 

(CDS), który ma podwójne znaczenie w kontekście edukacji włączającej: 

1. usługa wsparcia, część minimalnego pakietu usług edukacji włączającej; 

2. funkcja dydaktyczna, wykwalifikowany specjalista w dziedzinie pedagogiki, psycho-

pedagogiki i specjalnej psycho-pedagogiki, który zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

dzieciom z SPE. 

 Podstawowym zadaniem CDS jest zapewnienie psycho-pedagogicznej pomocy dzieciom z SPE, 

w celu wykorzystania potencjału, zapewnienia psychofizycznego, integralnego i harmonijnego rozwoju 

ich osobowości, zgodnie z indywidualnymi cechami. 

Począwszy od misji, w którą jest inwestowany, CDS wykonuje głównie następujące zadania: 

• ułatwia i wspiera integrację szkolną dziecka z SPE; 

• uczestniczy, wraz z nauczycielami / nauczycielami na temat przedmiotów szkolnych, innymi 

specjalistami, w opracowaniu PIP; 

• współpracuje z nauczycielami / nauczycielami w dyscyplinach szkolnych, innymi specjalistami  
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w celu osiągnięcia celów PIP i ustalenia konkretnych sposobów pracy z dziećmi z SPE; 

• opracowuje i wdraża strategie wsparcia we wszystkich obszarach programowych, a także określa 

zasoby niezbędne i odpowiednie do ich osiągnięcia; 

• wykonuje czynności wychowawcze, indywidualnie lub w grupach, pomaga dzieciom z SPE w 

przygotowaniu zadań domowych; 

• proponuje i realizuje zindywidualizowane materiały dydaktyczne zgodnie z trudnościami w 

uczeniu się uczniów; 

• zapewnia doradztwo i współpracuje z rodzinami dzieci korzystających z usług CDS; 

• uczestniczy, jako trener, w programach informacyjnych / szkoleniowych dla nauczycieli w 

kwestiach związanych z IE, upowszechniania wiedzy i doświadczeń dotyczących pomocy dzieciom z 

SPE. 

 

2.5 Zarządzanie klasami w kontekście włączającym  

            Z perspektywy podejścia tematycznego klasę włączającą można zdefiniować jako kontekst 

edukacyjny, w którym dzieci z ESC i bez niej uczą się razem. Jednocześnie kategorie, złożoność, 

dotkliwość CES mogą się bardzo różnić od łagodnych i umiarkowanych trudności w nauce do trudnych 

zachowań i złożonych potrzeb w zakresie pomocy. Obecność w klasie dzieci dzieci o różnych 

potencjałach uczenia się i różnych potrzebach zapewnia kolejny poziom złożoności zarządzania klasą, 

wymagając od nauczyciela w klasie specjalnych umiejętności projektowania, strukturyzacji podejścia 

dydaktycznego. 

Zarządzanie klasą z perspektywy integracyjnej oznacza przede wszystkim stworzenie warunków 

do zapewnienia dostępu do programu nauczania. Oznacza to tworzenie możliwości poprzez działania, 

przestrzeń i  

 

materiały, aby wszyscy uczniowie mogli się uczyć. Przynajmniej następujące podstawowe elementy 

przyczyniłyby się do zapewnienia bardziej integracyjnego środowiska w klasie: 

Ustawienie „włączające” stolików 

W klasie integracyjnej nie ma ważniejszego mebla niż wystarczająco duży stół dla małych grup 

uczniów. Meble należy umieścić w klasie w taki sposób, aby umożliwić zorganizowanie zajęć 

grupowych. Studenci mogą współpracować przy wspólnych projektach, mogą się komunikować. Posiłek 

jest zwykle umieszczany w widocznym miejscu w klasie i ułatwia wszystkim dzieciom czucie się w 

grupie. 
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Technologie 

Technologie są niezbędne w klasie XXI wieku. Technologie nie tylko pozwalają uczniom nadążyć 

za zmieniającym się światem, ale także zapewniają dostęp do programu nauczania dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami. Niezależnie od tego, czy jest to komputer, i-Pad, sprzęt audiowizualny, czy 

urządzenia wspomagające, technologia może odgrywać różne role w klasie, w której uczestniczysz. 

Technologie mogą zapewniać oprogramowanie edukacyjne ułatwiające dostęp do programu nauczania, 

zwłaszcza dla dzieci z CES, oraz różnicowanie zadań, sposoby uczenia się. Technologia ta dotyczy 

większości grup dzieci i zachęca do włączenia na wiele sposobów. 

Materiały manipulacyjne 

Dla niektórych dzieci obchodzenie się z przedmiotami / rzeczami jest najskuteczniejszą metodą 

uczenia się. Materiały manipulacyjne mogą wspierać proces uczenia się, umożliwiając dzieciom 

wykazanie się wiedzą, rozwój nowych poziomów zrozumienia i odkrywanie głębszych pojęć. Uchwyty 

można łatwo grupować, umieszczać w plastikowych pojemnikach i umieszczać na półkach. 

Przydatne dla wszystkich grup wiekowych materiały manipulacyjne są łatwym sposobem na zwiększenie 

klasy. 

Urządzenia wizualne 

Urządzenia wizualne są niewątpliwie bardzo ważnymi elementami w klasie włączającej. 

Przyciągają uwagę dzieci, wyjaśniają pomysł lub pomagają uczniowi zrozumieć lekcję. Urządzenia 

wizualne występują w wielu formach i powinna istnieć różnorodność w klasie, aby ułatwić włączenie. 

Niektóre przykłady: harmonogramy, plakaty, linie numeryczne, wykresy, wykresy, organizery graficzne, 

tablice inteligentne, telewizory lub i-Pads. Zajęcia integracyjne zawsze mają pod ręką wiele rodzajów 

urządzeń wizualnych, które pomagają w dostarczaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu lekcji. 

System zarządzania pozytywnym zachowaniem 

System zarządzania pozytywnymi zachowaniami może wspierać i utrzymywać bezpieczne i 

optymalne środowisko uczenia się. Pozwala nauczycielowi podkreślić i utrwalić mocne strony 

konkretnych uczniów, oferując im odpowiednie wskazówki dotyczące zachowania. Wspieranie zachowań 

uczniów, utrzymywanie spokojnego środowiska uczenia się i zapewnianie przewidywalnych procedur 

pomaga zapewnić / stworzyć optymalne warunki uczenia się. 

Książki o wysokim poziomie zainteresowania 

Zajęcia integracyjne uznają, że uczniowie uczą się na różne sposoby i na różnych poziomach. 

Nauczyciele nie tylko chcą oferować lekcje dotyczące różnych umiejętności dzieci, ale także oferują 

materiały dydaktyczne, z których mogą korzystać wszystkie dzieci. Oprócz podręczników klasa  
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integracyjna powinna również zapewnić książki, które można czytać dla przyjemności dzieci. Oferowanie 

książek odpowiednich do wieku (zredagowanych lub audio), interesujących i czytelnych dla czytelników 

na różnych poziomach, jest ważnym sposobem na zwiększenie klasy zajęć. 

Wykres roboczy 

Harmonogram pracy służy kilku celom w klasie. Przede wszystkim pomaga utrzymać płynne 

prowadzenie zajęć. Po drugie, pomaga uczniom bardziej zorientować się na szkolny program nauczania. 

Co najważniejsze, pozwala wszystkim uczniom przyczynić się do udanej organizacji zajęć w klasie. 

Informacje dla studentów 

Ponieważ klasa integracyjna jest korzystna dla dzieci o różnych umiejętnościach, niezwykle 

ważne jest, aby nauczyciele podążali za mocnymi stronami i potrzebami każdego ucznia. Ważne dane, 

takie jak oceny, obserwacje, PEI i inne informacje, mogą być przechowywane razem w jednym miejscu. 

Nauczyciele mogą wykorzystać te informacje, aby upewnić się, że wszyscy uczniowie są włączeni i biorą 

udział w programie zajęć. Nauczyciel może z łatwością łączyć przydatne informacje, aby wspierać 

uczniów w procesie uczenia się i uzyskiwać dostęp do włączającego programu nauczania. 

Gry 

Gry są często używane przez nauczycieli w celu wzmocnienia nowej koncepcji. Odgrywają 

również ważną rolę w nauczaniu umiejętności społecznych i pracy zespołowej. Ponieważ wybory do gry 

są nieograniczone, oferują wiele różnych sposobów uczestnictwa ucznia. Najważniejsze jest to, że gry 

pozwalają dzieciom odpocząć w środowisku nauki, cieszyć się towarzystwem rówieśników i nawiązywać 

relacje. 

Podejście integracyjne można znaleźć nie tylko na poziomie systemu edukacji, ale także na 

poziomie procesu nauczania. Główne cechy procesu nauczania sprzyjającego włączeniu społecznemu to 

te związane z jego dostosowaniem do różnic między dziećmi. Nauczyciele, którzy mają bogate 

doświadczenie w życiu osobistym i społecznym, wykorzystują relacje z rodzicami i innymi członkami 

społeczności, aby ulepszyć metody stosowane w nauczaniu i uczeniu się w klasie. Relacje między 

nauczycielami są źródłem uczenia się i ciągłej wymiany doświadczeń. Obecne praktyki są prowadzone w 

celu gromadzenia doświadczeń, które należy udostępnić współpracownikom, aby stać się kolejnym 

źródłem doskonalenia i uczenia się. To nauczyciel organizuje sytuacje uczenia się, w które zaangażowani 

są wszyscy uczniowie, a nauczyciel wykorzystuje potencjał każdego z nich w pozytywny i elastyczny 

sposób. 

Uczenie się w szkole jest ciągłym procesem, który odbywa się poprzez interakcje w klasie i 

podkreśla kumulację każdego ucznia. Aby rozwinąć osobowość ucznia i rozwinąć jego umiejętności 
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psychospołeczne, proces uczenia się jest ważniejszy niż produkt. Ucznia nie można uznać za problem, 

jeśli nie dostosowuje się on do proponowanych rytmów uczenia się w szkole. 

Kluczowe zasady włączenia uwzględniają następujące podstawowe pojęcia: 

• zwiększanie różnorodności 

• prawo do poszanowania 

• godność człowieka 

• indywidualne potrzeby rozumiane jako indywidualne wymagania 

• planowanie 

• wspólna odpowiedzialność 

• rozwijanie relacji zawodowych i kultury 

• rozwój zawodowy 

• równe szanse. 

 

Szkoła integracyjna: 

• jednostka edukacyjna, w której edukacja obejmuje wszystkie dzieci; 

• stanowi najskuteczniejszy sposób zwalczania postaw dyskryminacyjnych. 

 

Szkoła integracyjna to szkoła, która: 

• nie wybiera ani nie wyklucza; 

• jest otwarta, tolerancyjna, przyjazna i demokratyczna; 

• jest naturalna dzięki swojej niejednorodności; 

• wpływa na doskonalenie wszystkich uczniów; 

• dostosowuje się do różnorodności potrzeb edukacyjnych oraz specyfiki uczenia się i rozwoju; 

Szkoła integracyjna stawiaucznia w  centrum uwagi jako oryginalną, niepowtarzalną i 

niepowtarzalną istotę. Ta perspektywa generuje serię pytań: 

- Jakie zmiany muszą nastąpić w organizacji szkoły? 

- Jakie treści edukacyjne szkoła musi udostępnić uczniom? 

- Jakie zmiany muszą nastąpić w stylu nauczania i sposobie współpracy między nauczycielami w celu 

zapewnienia wysokiej jakości edukacji? 

- Jaka jest specyfika procesu oceny w szkole włączającej i jak należy rozumieć postępy uczniów? 

- Kogo można uznać za ucznia o specjalnych wymaganiach edukacyjnych w szkole włączającej? 
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Oto niektóre rodzaje metod nauczania zalecane do nauczania treści uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną: 

Podejścia wizualne 

Najbardziej zalecanym podejściem do nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest 

stosowanie podpowiedzi wizualnych. Uczniowie często wykazują mocne strony w konkretnym myśleniu, 

powtarzalnej pamięci  

i zrozumieniu aspektów wizualno-przestrzennych oraz wir trudności w abstrakcyjnym myśleniu, wiedzy 

społecznej, komunikacji i uwagi. Wskazówki obrazkowe i pisemne często pomagają uczniowi uczyć się, 

komunikować i rozwijać samokontrolę. 

Jedną z zalet korzystania z podpowiedzi wizualnych jest to, że uczniowie mogą z nich korzystać 

tak długo, jak długo potrzebują przetwarzać informacje. W przeciwieństwie do nich, informacje ustne są 

przejściowe: raz powiedziane, wiadomość nie jest już dostępna. Informacje ustne mogą stanowić problem 

dla uczniów, którzy mają trudności w przetwarzaniu języka i potrzebują dodatkowego czasu. Ponadto 

student z ESC może mieć trudności z przyswojeniem odpowiednich informacji i jednocześnie być w 

stanie zablokować stymulację tła. Za pomocą podpowiedzi wizualnych pozwalamy uczniowi 

skoncentrować się na wiadomości. 

Czasomierze wizualne i symbole wizualne różnią się złożonością, od prostych i konkretnych po 

abstrakcyjne. Kontinuum różni się od obiektu lub rzeczywistej sytuacji do fotografii kolorowej, 

kolorowej, czarno-białej, linii i wreszcie do symbolu graficznego i języka pisanego. Przedmioty są 

najprostszą formą pomocy. Symbole graficzne, choć daleko w spektrum / kontinuum reprezentacji 

wizualnych pod względem złożoności i abstrakcji, okazały się skuteczne w przypadku studentów z ESC. 

Istnieje obecnie wiele pakietów oprogramowania, które zapewniają szybki dostęp do symboli graficznych 

i możliwość tworzenia niestandardowych symboli za darmo lub po przystępnych cenach. 

Podpowiedzi wizualne mogą być używane w klasie na różne sposoby. Jednak, aby odnieść sukces, 

muszą odpowiadać poziomowi zrozumienia ucznia, to znaczy upewniając się, że znajdują się w 

odpowiednim punkcie kontinuum złożoności, o której mówiliśmy wcześniej. Wykorzystanie wykresu 

liniowego do wsparcia uczenia się, gdy uczeń potrzebuje kolorowych fotografii do zrozumienia, 

spowoduje frustrację tylko dla wszystkich uczestników aktu edukacyjnego. Biorąc pod uwagę te środki 

ostrożności, wizualne media są bardzo przydatne i mogą być użyte do: 

• organizacja zajęć studenta - codzienne programy, miniprogramy 

• listy kontrolne aktywności, kalendarze, tablice opcji 
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• dostarczanie instrukcji lub instrukcji dla ucznia - wizualna reprezentacja umieszczenia uczniów 

w klasie, pliki z konkretnymi wskazaniami dotyczącymi działań, ikony i pisemne instrukcje dotyczące 

uczenia się nowych informacji 

• wspieranie pożądanego zachowania - wyświetlanie reguł zachowania i reprezentacji 

sygnalizujących kroki codziennej rutyny 

• nauczanie umiejętności społecznych - obrazowe przedstawienia historii społecznych 

• przedstawienie sytuacji społecznej z podpowiedziami społecznymi i odpowiednimi 

odpowiedziami, opracowanymi dla konkretnej sytuacji dla ucznia 

• nauczanie samokontroli - ikony samokontroli, które wskazują na oczekiwania dotyczące 

zachowania 

Kluczowe pytanie, które należy zadać przy planowaniu działania lub uczestnictwie w szkoleniu, 

brzmi: jak można przedstawić te informacje w prostym formacie wizualnym? Wybieramy podpowiedzi 

wizualne w oparciu o poziom zrozumienia przez ucznia jego umiejętności i odpowiedzi, które oferuje. 

 

Inne podejścia 

Oferujemy dokładne, pozytywne pochwały, gdy uczeń się uczy. Zapewniamy uczniom dokładne 

informacje o tym, co robią dobrze lub dobrze; na przykład „bardzo pięknie pokolorowałeś!” lub „bardzo 

dobrze rozwiązałeś te problemy matematyczne”. 

Uogólnione pochwały mogą prowadzić do niezamierzonego uczenia się, które jest trudne do 

zrewidowania. Uczniowie z SPE mogą uczyć się na podstawie prób, więc bardzo ważne jest kierowanie 

pochwały na bardzo konkretne zachowania: „Mihai, dobrze sobie radzisz w gromadzeniu tych liczb”. 

Uczenie się oparte na nierealistycznych skojarzeniach może nastąpić, jeśli uczniowie błędnie skorelują 

coś, co robią. z otrzymaną pochwałą. Wyłącznie mówiąc „Bravo Mihai!” kiedy Mihai wstaje podczas 

rozwiązywania problemu matematycznego, może to skutkować korelacją między pozycją a ogólnymi 

pochwałami. 

 

Wykorzystanie „wzmacniaczy” 

Wzmacniaczami mogą być wszystko, od pochwały po materialne przedmioty, które poprawiają 

zachowanie uczniów. Studenci z CES nie mogą być motywowani wspólnymi posiłkami, które 

współpracują z innymi studentami. Wolą czas spędzony sam, czas na rozmowę z ulubioną osobą w 

szkole, wycieczkę do stołówki, rutynowe ćwiczenia (na przykład spacer), czas na zabawę z pożądanym 

przedmiotem, muzykę, grę, preferowaną rutynę , elementy, które zapewniają stymulację sensoryczną lub  
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stan okna. Ważne jest, aby wiedzieć, co działa jako wzmocnienie dla każdego dziecka. Profile działań lub 

innych elementów wzmacniających preferowane przez studenta mogą być bardzo przydatne. Ten rodzaj 

listy - „lubi / nie lubi” - można opracować z pomocą rodziny i udostępnić wszystkim nauczycielom. 

 

Zaplanuj swoje zadania na odpowiednim poziomie trudności 

Uczniowie z SPE mogą być szczególnie narażeni na lęk i nietolerancję uczuć frustracji, jeśli nie są 

w stanie wykonać powierzonych im zadań. Stopniowe zwiększanie poziomu trudności i wspieranie 

uczenia się (zwłaszcza informacji wizualnych, a nie tylko wyjaśnień ustnych) pomoże zminimalizować 

frustrację uczniów. 

 

Używaj materiałów odpowiednich do wieku 

 Ważne jest, aby szanować godność uczniów z SPE, w tym poprzez rodzaj materiałów wybranych 

do szkolenia. Nawet jeśli szkolenie wymaga znacznej modyfikacji, materiały szkoleniowe muszą być 

dostosowane do  

wieku ucznia. Nie lekceważ zdolności ucznia do rozumienia na podstawie wyglądu, a także nie odwołuj 

się na stałe do standardu typowych uczniów. Każdy uczeń jest wyjątkowy i ma próg, od którego nauka 

może odbywać się skutecznie. Oddany nauczyciel może obserwować próg uczenia się i może generować 

zasadniczą zmianę w krzywej uczenia się ucznia z SPE. 

 

Zapewnij możliwości wyrażenia swojego wyboru / preferencji 

Biorąc pod uwagę, że uczniowie z SPE mogą być często sfrustrowani niemożnością zrozumienia, 

potrzebują szkolenia i praktyki, aby dokonywać wyborów korzystnych dla siebie. Pamiętaj, że wiele 

aspektów ich życia może być dobrze zorganizowanych i kontrolowanych przez dorosłych. Czasami 

uczniowie nadal wybierają działanie lub przedmiot, ponieważ nie wiedzą, jak wybrać inny. Dlatego 

należy opracować indywidualne metody dawania uczniom możliwości wyboru przy braku umiejętności 

komunikowania się. Pomocna może być bezpośrednia nauka dokonywania wyborów. Wybór powinien 

być ograniczony do jednego lub dwóch ulubionych zajęć, dopóki uczeń nie zrozumie pojęcia wyboru. 

Otwarte wybory nie zwiększą zdolności ucznia do dokonywania wyborów i mogą prowadzić do 

frustracji. 

  

Podziel instrukcje ustne na małe kroki 

Udzielając instrukcji dla uczniów z CES, musimy unikać długiej serii informacji ustnych. Jak  
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omówiono powyżej, ustne instrukcje ze wskazówkami wizualnymi i reprezentacjami pomogą uczniom 

zrozumieć. Zwróć uwagę na problemy z przetwarzaniem i stymulacją. Uczniowie z CES mogą 

potrzebować więcej czasu na udzielenie odpowiedzi niż inni studenci. 

Może to być związane z trudnościami poznawczymi i / lub ruchowymi. Uczniowie z SPE mogą 

potrzebować przetworzenia każdego elementu wiadomości lub wymagania i dlatego potrzebują 

dodatkowego czasu na odpowiedź. Ogólnie rzecz biorąc, zapewnianie dodatkowego czasu i 

wystarczającej ilości czasu między instrukcją a odpowiedziami uczniów to niektóre ważne taktyki 

wspierania uczniów z SPE. 

 

Użyj praktycznych przykładów i praktycznych działań 

Uczymy abstrakcyjnych pomysłów i myślenia koncepcyjnego na podstawie konkretnych 

przykładów i zmieniamy przykłady, aby koncepcja nie została przypadkowo nauczona jako zastosowana 

w jeden sposób. Używamy analizy zadań. Nauczyciele i rodzice mogą potrzebować podzielić złożone 

zadania na zadania cząstkowe i skonsolidować je w małe kroki, których można się nauczyć. Na każdym 

etapie złożonego zadania uczeń musi posiadać umiejętności niezbędne do jego wykonania. Tych 

zdolności podporządkowanych można się stopniowo uczyć i wzmacniać. Na przykład podczas treningu 

praktyki osobistej autonomii, takiej jak mycie zębów, zadanie można podzielić na podkompetencje: 

uzyskanie szczoteczki do zębów i pasty do zębów, otwieranie wody, nawilżanie szczoteczki do zębów, 

odkręcanie nasadki pasty do zębów, nakładanie pasty na szczoteczkę do zębów itp. Umiejętności 

życiowe, umiejętności społeczne i akademickie mogą być analizowane i traktowane jako zadania i 

zadania cząstkowe, z każdym krokiem wyuczonym, a następnie łączone z kolejnym poddziałaniem 

łańcucha. 

 

Użyj dyskretnej metody testowej 

Korzystanie z podpowiedzi, aby pomóc uczniom w nauce, jest ważnym elementem szkolenia dla 

niektórych uczniów z CES. Podpowiedzi mogą być fizyczne, gestyczne lub werbalne. Powinny być 

używane tylko tak długo, jak są potrzebne, ponieważ studenci mogą stać się zależni od wniosków. 

Stosując metodę dyskretnego testowania, instruktor przedstawia bodziec do pożądanego zachowania 

(podaje instrukcje) i pyta ucznia; uczeń odpowiada, a następnie instruktor podaje konsekwencje w 

oparciu o zasady zachowania. Podpowiedź często ma na celu modelowanie pożądanego zachowania lub 

pomoc uczniowi w jego wykonaniu. 
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W miarę możliwości przedstaw nieznane zadania znajomemu środowisku 

Gdy niemożliwe jest wprowadzenie nieznanych zadań w omylnym środowisku, przygotowujemy 

ucznia do nowego zadania, korzystając z elementów pomocniczych, takich jak zdjęcia, filmy i / lub 

historie społecznościowe. 

 

Uporządkuj swoje materiały dydaktyczne i sytuację, aby podkreślić to, co ważne 

Korzystaj ze szkolnych materiałów pomocniczych i pomocy wizualnych, aby: 

• pomóc uczniowi w dostępie do informacji 

• uczyć nowych zadań 

Na przykład usuń niepotrzebne materiały z biurka lub stołu przed przystąpieniem do nauki 

umiejętności. Lub po prostu przedstaw tekst, który chcesz przeczytać, a nie całą książkę. Podświetl słowa 

kluczowe, takie jak znak, nazwa w tekście, aby zostały zauważone. 

 

Kieruj i rozszerzaj przydatne działania 

Jeśli uczeń jest przywiązany do przedmiotu lub przedmiotu, takiego jak kolor lub kształt, 

używamy go do uczenia koncepcji. Nauka może koncentrować się na jednym temacie. Poznaj ucznia i 

prowadź listę mocnych stron i zainteresowań. Członkowie rodziny mogą udzielać nauczycielom cennych 

informacji na temat umiejętności rozwijanych w domu i społeczności. Można na nich budować pożądane 

umiejętności uczenia się i zachowania. 

 

Rozwijaj obszary talentów i zainteresowań 

Jeśli uczeń wykaże szczególne zainteresowanie i władzę w określonej dziedzinie (na przykład 

muzyka, teatr, sztuka, grafika, komputer), są to możliwości rozwoju dodatkowej wiedzy specjalistycznej 

w tej dziedzinie. 

Elementem definiującym zarządzanie klasą w kontekście włączającym jest zarządzanie treścią, 

które odnosi się głównie do sposobu organizacji treści nauczania, stylu samego nauczania. W proces ten 

zaangażowane są ważne elementy, takie jak: 

• wybór i koordynacja materiałów dydaktycznych (podręczniki, materiały) 

demonstracyjny, dystrybucyjny); 

• identyfikacja strategii nauczania, odpowiednich do potencjału edukacyjnego dzieci; 

• koordynowanie grupy studentów (szkolenie w poprzednich lub kolejnych działaniach w celu 

przeprowadzenia lekcji (na przykład szukanie dodatkowych informacji na określony temat,  
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opracowywanie projektów, esejów, odnoszących się do tematu), zakładanie banków, tworzenie grup itp.  

• koordynacja pracy indywidualnej; 

• ciągła ocena i ocena wysiłków dzieci; 

• zarządzanie czasem i inne zasoby; 

• zarządzanie środowiskiem (umeblowanie, rozmieszczenie sprzętu) itp. 

Z punktu widzenia strategii nauczania zarządzanie treścią jest kluczowe dla zapewnienia 

powodzenia zajęć w klasie. Na decyzje nauczyciela dotyczące strategii uczenia się będzie miała wpływ 

jego wiedza na temat dzieci, ich potencjału, zainteresowań i ich zdolności do uczestnictwa. 

Z punktu widzenia treści uczenia się i osiągania celów edukacyjnych, w przypadku dzieci z SPE, 

zostaną zastosowane, odpowiednio, adaptacje psychologiczno-pedagogiczne i zmiany programów 

nauczania. Równie ważne jest zarządzanie relacjami interpersonalnymi, które w szerokim sensie są 

ukierunkowane na klasę jako mikrosystem społeczny, w którym koncentrują się obowiązki i oczekiwania 

podmiotów procesu edukacyjnego. Zarządzanie relacjami odnosi się do całego spektrum relacji 

nauczyciel-uczeń, nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-rodzic, nauczyciel-społeczność itp. Ten rodzaj 

zarządzania obejmuje podejście do niektórych form pracy i komunikacji, które cenią zarówno tych, 

którzy się uczą, jak i tych, którzy się uczą . Innymi słowy, kultura organizacyjna klasy jako mikrosystemu 

będzie determinowana przez jakość relacji międzyludzkich, ale także przez kulturę społeczności, w której 

działają (szkolna i społeczna). 

       Szkoła jako całość musi ściśle współpracować ze społecznością, a ten link będzie stale 

modyfikowany zgodnie z ogólną dynamiką społeczną. 
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Praktyczne działania 

Dyskusje 

1. Wyjaśnij, zaczynając od doświadczeń życiowych i osobistej wiedzy, znaczenie zarządzania we 

współczesnych społeczeństwach, a w szczególności w edukacji. 

2. Argumentuj o potrzebie stosowania zasad zarządzania w dziedzinie edukacji włączającej. W przypadku 

braku porozumienia podać argumenty przeciwko. 

 

Praca w parach / grupach 

1. Przeanalizuj organizację i funkcjonowanie szkoły, w której uczysz się z perspektywy integracyjnej. Co 

znalazłeś 

2. Zidentyfikuj 5 cech / podstaw szkoły włączającej. Transponuj / przekształcaj te elementy w działania, 

które zostaną uwzględnione w planie strategicznym rozwoju instytucjonalnego szkoły. 

3. Sformułuj 3-4 argumenty za stworzeniem usług edukacji włączającej na poziomie instytucjonalnym. 

 

Praca indywidualna 

1. Przygotuj kartę charakterystyki psycho-pedagogicznej dla ucznia z ESC 
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3.1 Specjalne wymagania edukacyjne: pojęcia, definicje, 

klasyfikacje 

Pojęcie specjalnych wymagań / specjalnych wymagań edukacyjnych uległo w ostatnich kilku 

dekadach ewolucji, a racjonalność i solidność jego istnienia są kwestionowane. Stosowane głównie w 

odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych, wyrażenie specjalne wymagania edukacyjne zostało 

wprowadzone w momencie publikacji raportu Warnocka (Wielka Brytania, 1978). 

Raport Warnocka „obalił” istniejące koncepcje i uprzedzenia dotyczące „innych” dzieci i wykazał, 

że ludzkie potrzeby są bardzo złożone, a potrzeby edukacyjne mają różne formy. Pojęcie specjalne 

wymagania edukacyjne pokazuje, że kryterium edukacyjnemu udało się skoordynować medyczne, 

psychologiczne i socjologiczne kryteria oceny i orientacji szkolnej uczniów z różnymi problemami 

rozwojowymi. W oparciu o te podstawowe idee Raport Warnocka określa trzy kluczowe zasady: 

• Termin „dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” powinien być stosowany w 

odniesieniu do dzieci mających trudności w nauce, które wymagają specjalnego wsparcia w celu 

przezwyciężenia tych trudności. 

• Dzieci o specjalnych potrzebach muszą być szkolone w szkołach ogólnych i musi istnieć 

„pozytywna i prowokująca” wizja specjalnych potrzeb, podkreślająca ich umiejętności i potencjał dzieci. 

 

Kluczowe idee: 

 Specjalne wymagania 

edukacyjne 

 Rozwój 

 Typowy / nietypowy 

rozwój 

 Funkcje rozwoju 

 Wskaźniki i poziomy 

rozwoju 

 Obecny obszar i 

proksymalny obszar 

rozwoju 

 Zmiany ewolucyjne 

 Zmiany sytuacji 

 Wrażliwe okresy. 

 

Cel:W wyniku przestudiowania tego rozdziału 

uczestnicy: 

• posiądą wiedzę i będą w stanie zdefiniować i 

sklasyfikować specjalne wymagania edukacyjne 

(SEN); 

•    będą w stanie określić specyfikę rozwoju 

dziecka w różnych okresach ontogenetycznych; 

• będą mieli uprawnienia do identyfikacji 

SPE; 

• będą mieli kompetencje do skorelowania 

teoretycznych koncepcji indywidualnego rytmu 

rozwoju z obecną praktyką edukacyjną, szczególnie 

w aspektach identyfikacji SEN, opracowania PEI, 

tworzenia środowisk uczenia się dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb dzieci; 

• będą mieć właściwe postawy i poglądy na 

temat SPE i integracji społecznej 
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• Szkoły muszą wziąć pod uwagę fakt, że specjalne wymagania edukacyjne mogą być 

przejściowe, a programy nauczania muszą być tworzone w taki sposób, aby te wymagania były spełnione. 

Chociaż sformułowano je około 40 lat temu, wiele z ponad 220 zaleceń zawartych w raporcie 

Warnocka jest aktualnych i dzisiaj i stanowi kluczowe punkty w podejściu ESC. Zgodnie z raportem 

Warnocka, tylko w sierpniu 1990 r., Podczas Międzynarodowego Kongresu Edukacji Specjalnej w 

Cardiff, którego tematem przewodnim był „Specjalne wymagania edukacyjne - prawdziwe czy 

sztuczne?”, dokonano niezbędnych wyjaśnień i zdecydowano, że SEN jest terminem dokładnie 

odzwierciedlającym problemy z nauką. Koncepcja została następnie przejęta przez UNESCO, 

opracowana i wzbogacona o nowe znaczenia. 

Podczas subregionalnego seminarium zorganizowanego przez UNESCO w Wiedniu w listopadzie 

1992 r. podkreślono, że SEN jest odpowiednim terminem określania konkretnych potrzeb edukacyjnych, 

manifestowanych przez osoby z różnymi problemami w nauce, uwarunkowanymi niepełnosprawnością 

lub nie. 

Następnie, w 1994 r., podczas Konferencji w Salamance, znanej jako niezwykłe wydarzenie 

światowe, podczas której po raz pierwszy przyjęto wizję edukacji włączającej, UNESCO ponownie 

zinterpretowało edukację specjalną, zastępując ją, jako pojęcie i koncepcję, edukacją specjalnych potrzeb. 

Powód tej zmiany terminologicznej związany jest z faktem, że kształcenie specjalne sugeruje raczej 

ekskluzywne, a zatem dyskryminujące podejście, podczas gdy kształcenie ze specjalnymi potrzebami 

podkreśla, że niektóre dzieci mogą mieć pewne szczególne wymagania i mogą być one zaspokojone we 

wspólnych, integracyjnych środowiskach edukacyjnych (nie tylko w oddzielnych środowiskach 

edukacyjnych). 

Pojęcie wyrażone w edukacji specjalnej dotyczy edukacji wysoce zindywidualizowanej, opartej na 

ciągłej elastyczności i dostosowaniu podejścia edukacyjnego do potrzeb dzieci. 

Ten rodzaj edukacji obejmuje: 

• edukację dostosowaną do indywidualnych cech; 

• edukację dostosowaną do cech określonego niedoboru / trudności / niepełnosprawności; 

• edukację poprzez specjalną interwencję (rehabilitacja / powrót do zdrowia); 

• działania edukacyjne uzupełniające działania związane z edukacją ogólną 

Kolejny ważny epizod w ewolucji koncepcji ESC miał miejsce w 1995 roku, kiedy UNESCO 

rozpoczęło oficjalną klasyfikację ESC. Poza powszechnie uznanym i akceptowanym znaczeniem 

wspierania dzieci z ESC, obecnie nie ma ogólnego konsensusu na poziomie europejskim i globalnym w 

sprawie definicji specjalnych wymagań edukacyjnych. Sformułowanie takiej definicji utrudnia brak  
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zharmonizowanego systemu klasyfikacji indywidualnych trudności w nauce. Istnieją znaczące różnice 

między definicjami promowanymi / stosowanymi w różnych krajach oraz między znaczeniami 

społecznymi, na których te definicje się opierają. 

Z etiologicznego punktu widzenia trudności w nauce dzielą się na dwie szerokie kategorie: 

• Rzeczywiste: spowodowane brakami i trudnymi do zauważenia (ukrytymi) niezdolnościami, 

związanymi tylko z konkretną osobą, dotyczą one jego braków i niezdolności spowodowanych 

czynnikami genetycznymi, chorobami, urazami, wypadkami itp. 

• Indukowane: określone przez środowisko, w którym dziecko jest i jego wpływ, ale także przez 

specyficzne cechy rozwojowe mogące wystąpić podczas i na końcu cyklu uczenia się. Istnieje kilka 

przyczyn warunkujących trudności w nauce: niedostateczny czas nauki; wcześniejsze luki w procesie 

uczenia się; brak skutecznych strategii i technik uczenia się dostosowanych do konkretnego dziecka; brak 

zorganizowanego reżimu pracy; obniżona jakość procesu edukacyjnego w klasie; przeludnienie szkoły; 

absencja itp. 

Dlatego uczniowie z CES przeżywają określoną sytuację, zwykle niekorzystną w procesie uczenia 

się i rozwoju: ta sytuacja może objawiać się w sensie organicznym, biologicznym lub rodzinnym, 

społecznym, środowiskowym lub ich kombinacji. Uczeń z CES może mieć poważne zaburzenie mózgu 

lub łagodne i percepcyjnie łagodne zaburzenie mózgu lub poważne konflikty rodzinne lub sytuacje 

uwarunkowane innym lub prywatnym środowiskiem społecznym i kulturowym, może być naznaczone 

niewłaściwymi reakcjami emocjonalnymi i / lub zaburzeniami zachowania itp. . 

Te i inne sytuacje powodują bezpośrednio lub pośrednio - poprzez działanie innych czynników 

pośredniczących - trudności, przeszkody lub opóźnienia w procesach uczenia się. Trudności te mogą być 

globalne i uogólnione (np. Autyzm) lub specyficzne (np. Dysleksja); o łagodnym lub ciężkim nasileniu; 

trwałe lub przejściowe. 

 

Klasyfikacja SEN 

Na podstawie badań i badań w tej dziedzinie, SEN można podzielić na dwie duże grupy: 

I. Specjalne wymagania edukacyjne, uwarunkowane niepełnosprawnością; 

II. Specjalne wymagania edukacyjne, które nie są uwarunkowane niepełnosprawnością. 

 

Grupa I obejmuje braki w  rozwoju, nazwane zgodnie z przepisami dotyczącymi 

niepełnosprawności i odnosi się w rzeczywistości do klasyfikacji UNESCO z 1995 r., mającej największe 

zastosowanie na całym świecie. 
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• Trudności w uczeniu się / niepełnosprawność; 

• Trudności / niepełnosprawność intelektualna / poważne trudności w uczeniu się; 

• Zaburzenia mowy (zaburzenia); 

• Wady fizyczne / neuromotoryczne; 

• Zaburzenia widzenia; 

• Upośledzenie słuchu; 

• Zaburzenia emocjonalne (emocjonalne) i behawioralne. 

Klasyfikacja UNESCO sugeruje, że każdy rodzaj niepełnosprawności nadaje rozwojowi dziecka 

pewne cechy / cechy szczególne, a a wiedza o tym jest niezbędna w celu określenia jego potrzeb i procesu 

nauczania, specjalnych wymagań dotyczących programów wsparcia, mających na celu usunięcie braków / 

trudności. 

Grupa II odnosi się do problemów związanych z uczeniem się wynikających z pewnych sytuacji 

ryzyka, w których można uwzględnić dzieci ze środowisk defaworyzowanych społeczno-ekonomicznie, 

należące do mniejszości etnicznych, dzieci ulicy,dzieci które cierpią na choroby przewlekłe i 

nieuleczalne, są wykorzystywane itp. W tym przypadku koncepcja specjalnych wymagań edukacyjnych 

pokrywa się z koncepcją sytuacji ryzyka, która obecnie obejmuje nowe aspekty, identyfikując zagrożenia 

biologiczne, społeczne i edukacyjne, które wpływają na rozwój dziecka i jego zdolności uczenia się. 

Najczęściej druga grupa przypisuje tak zwane przejściowe SPE, które są „przywracane” ze 

względu na czynniki zewnętrzne, które zagrażają motywacji i zdolności uczenia się dziecka i którym, 

przy odpowiednim wsparciu, można zaradzić. Przejściowe SPE, które są mniej skomplikowane, 

wymagają również identyfikacji, oceny szczególnych przejawów oraz planowania / świadczenia usług 

wsparcia edukacyjnego, ponieważ pozostawione bez opieki mogą przerodzić się w poważne trudności w 

nauce. Natomiast wczesne interwencje, wykwalifikowane i jakościowe, mogą prowadzić do odwrotnego 

procesu: przekształcania złożonego SPE w mniej poważne problemy, a nawet faworyzowania ich pełnego 

rozwiązania. 

Kolejna klasyfikacja SEN została podana przez OECD, która na podstawie ISCED odnosi się do 

następujących trzech grup wymagań: 

• Kategoria A: niepełnosprawności, które mają wyraźne przyczyny biologiczne / organiczne; 

• Kategoria B: trudności w nauce, które nie wynikają z niepełnosprawności; 

• Kategoria C: trudności wynikające z niedogodności społeczno-ekonomicznych, kulturowych i / lub 

językowych. 
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Biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje klasyfikacji CES, możemy uogólnić następujące kategorie: 

Inwalidztwo 

• Intelektualne 

• neomotoryczne 

• sensoryczne 

• wielokrotne, złożone 

Specyficzne zaburzenia rozwojowe / trudności w nauce 

• dysleksja 

• dysortografia 

• dysgrafia 

• dyskalkulia 

Inne CES 

• wady społeczno-ekonomiczne 

• wady językowe 

• wady kulturowe 

 

3.2 Szczególne cechy rozwoju dziecka ze specjalnymi wymaganiami 

edukacyjnymi 

Każde dziecko ma wiele cech szczególnych, które odnoszą się do jego / jej stylu, rytmu i specyfiki  

rozwoju. Ze względu na specyficzny rozwój mogą wystąpić inne czynniki wpływające na rozwój, 

zaburzenia równowagi i opóźnienia i / lub różne niepełnosprawności w rozwoju dziecka. 

Zgodnie z klasyfikacją UNESCO (1995) specjalne wymagania edukacyjne to: 

• zaburzenia emocjonalne (emocjonalne) i behawioralne; 

• zaburzenia językowe; 

• trudności w nauce; 

• opóźnienia / upośledzenie umysłowe / poważne trudności w nauce; 

• niepełnosprawność neuroruchowa; 

• zaburzeniamia wzroku; 

• upośledzenie słuchu 

Ta lista jest uzupełniona innymi możliwymi sytuacjami ryzyka dla: 

• Dzieci dorastających na obszarach defaworyzowanych; 

• Dzieci należących do mniejszości etnicznych; 
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•Dzieci ulicy; 

• Dzieci z AIDS; 

• Dzieci o zachowaniach odbiegających od normy 

Edukacja włączająca ma na celu wypracowanie podejścia skoncentrowanego na dziecku / uczniu, 

uznając, że wszystkie dzieci mają różne potrzeby edukacyjne oraz że uczą się na różne sposoby i zgodnie 

z własnym rytmem. 

Specjalne wymagania edukacyjne: 

 wymagają kształcenia dostosowanego do indywidualnych i / lub specyficznych cech niedoboru; 

 wymagają konkretnych interwencji poprzez odpowiednie wzmocnienie pozycji / rehabilitację / 

powrót do zdrowia; 

 Wymaga to zindywidualizowania podejścia edukacyjnego, podkreśla znaczenie oceny dziecka z 

perspektywy edukacyjnej (pod względem potencjału uczenia się i programu nauczania) oraz 

konkretnej interwencji edukacyjnej, zróżnicowanej i dostosowanej do indywidualnych cech. 

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymagają dodatkowego wsparcia, konkretnych 

działań w celu wykonania zadań edukacyjnych, które różnią się od działań i podejścia do większości 

dzieci. Te dzieci napotykają różne rodzaje trudności: 

• trudności ruchowe ,typowe dla osób niepełnosprawnych fizycznie; 

• trudności z ekspresją, komunikacją i orientacją w przestrzeni, dla osób z wadami 

sensorycznymi; 

• trudności z przystosowaniem się do sposobu życia codziennego i wymagań życia społecznego, 

dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo; 

• trudności psychologiczne i społeczne przejawiające się w barierach psychologicznych, które 

występują między osobami niepełnosprawnymi, w wyniku trudności napotykanych w codziennych, 

zawodowych lub społecznych czynnościach, a także z powodu uprzedzeń  

 

             Zachowania, które mogą sygnalizować pewne problemy z dzieckiem i które muszą być 

uważniej obserwowane  

             Każde dziecko może wykazywać niektóre z tych zachowań i nie stanowi to problemu. Ale jeśli 

dziecko przez dłuższy czas wykazuje poniższe zachowania, powinno ono zostać dokładniej zbadane przez 

specjalistów (lekarza rodzinnego, pracownika opieki społecznej, psychologa, psycho-neurologa, okulistę, 

głuchoniemego pedagoga, ortopedę itp.). 

              BARDZO WAŻNE jest, aby każda osoba, która wchodzi w interakcje z dzieckiem (rodzic,  
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nauczyciel itp.), znała te zachowania, aby mogła pomóc dziecku. Ta lista może być używana do 

rejestrowania informacji o dziecku, do szczegółowego oceniania obserwowanych zachowań, w tym 

częstotliwości, intensywności i czasu trwania, wieku, w którym zostały wykryte. 

 

Słuchanie: 

- Nie odwraca głowy za źródłem nowego dźwięku lub nowego głosu; 

-nie odpowiada, gdy zadzwonisz do niego z innego pokoju; 

- Zawsze zwraca to samo ucho na dźwięk, gdy chce lepiej słyszeć; 

- Często dochodzi do infekcji ucha, ucho / uszy często zostają zranione; 

-Okazuje wyraźną reakcję na nieoczekiwane dźwięki; 

- Nie odpowiada, jeśli zadzwonisz do niego, gdy cię nie zobaczy; 

- Patrzy na twoje usta, kiedy z nim rozmawiasz; 

- Mówi bardzo powoli lub bardzo głośno; 

-Nie mówi albo mówi dziwnie; 

- Do komunikacji używa więcej gestów niż słów; 

-Nie zwraca uwagi na muzykę lub opowiadaną historię dłużej niż 5 minut. 

 

Patrzenie: 

- Potrząsa powiekami, unosi lub odwraca głowę, aby spojrzeć na krawędzie i rogi przedmiotów; 

- Często omija przeszkody  

- Często pociera oczy lub narzeka, że „traci oczy” 

- Nie jest w stanie znaleźć małych przedmiotów, które rzuca; 

- Ma zaczerwienione powieki, plamy na oczach; 

- Zamyka jedno oko, patrząc na coś, patrzy ukośnie 

- Często trzyma książki lub inne przedmioty bardzo blisko oczu. 

 

Mówienie: 

- W wieku 18 miesięcy dziecko nadal nie mówi „mama; 

- W wieku 2 lat nie umie nazwać otaczających przedmiotów i osób lub w ogóle nie mówi; 

- W wieku 3 lat nie umie powtórzyć krótkich wierszy lub piosenek; 

- W wieku 4 lat nie mówi prostymi zdaniami; 

- Po 5 latach nie jest to rozumiane przez osoby spoza rodziny; 
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- Mówi inaczej niż dzieci w tym samym wieku co ono; 

-Nie okazuje zainteresowania książkami ani opowiadaniami; 

-Nie wykonuje prostych poleceń słownych; 

- Powtarza jak echo pytania lub inny materiał werbalny po ukończeniu 3 lat; 

 

Rozumienie: 

- W wieku 1 roku nie reaguje, gdy słyszy swoje imię; 

- W wieku 3 lat nie potrafi zidentyfikować różnych części twarzy i nie rozumie prostych historii; 

-W wieku 3-4 lat nie odpowiada na proste pytania dotyczące usłyszanych opowieści; 

- W wieku 4 lat nie udziela rozsądnych odpowiedzi na pytania, takie jak: „Co robisz, gdy jesteś głodny?” 

Lub „Co robisz, gdy jesteś śpiący?” 

-Nie posiada umiejętności rozwiązywania prostych problemów, nie umie rozwiązywać zagadek, wycinać 

obrazków lub układać koralików w kolejności 

- w wieku 5 lat nie rozumie znaczenia słów „dziś, jutro”; 

- Trudno jest mu zrozumieć proste rzeczy, które inne dzieci w jego wieku doskonale rozumieją. 

- W wieku 5 lat nie ma umiejętności pamięciowych, takich jak powtarzanie krótkich sekwencji lub liczb 

lub mówienie, czego brakuje w grupie obiektów. 

 

Ruch: 

- W wieku 10 miesięcy nie potrafi siedzieć spokojnie; 

- Części ciała są lepiej koordynowane podczas chodzenia lub biegania; 

- Trzęsą mu się ręce lub wymyka się spod kontroli podczas wykonywania drobnych zadań 

koordynacyjnych; 

- Nie umie utrzymać równowagi stojąc na jednej nodze przez krótki czas w wieku 4 lat; 

-W wieku 5 lat nie umie odrzucić dużej piłki, która jest do niego rzucana. 

 

Gry i zabawy: 

- Po 1 roku nie lubi prostych gier ruchowych; 

- W wieku 2-3 lat nie bawi się zwykłymi przedmiotami  

- W wieku 4 lat nie bawi się jeszcze z innymi dziećmi - nie bierze udziału w grach grupowych ani 

odgrywaniu ról 

- Często zakłóca zabawę dzieci; 

- Nie bawi się jak dzieci w jego wieku. 
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Interakcja z dorosłymi i dziećmi: 

- sprzeciwia się separacji od rodziców; 

- Unika nieznanych dorosłych; nie lubi być dotykany przez inne osoby (dzieci, dorośli); 

- Unika niektórych dzieci, bawi się tylko z jednym dzieckiem 

- W wieku 5 lat nie dzieli się (zabawkami, książkami, słodyczami) z innymi dziećmi i nie umie czekać na 

swoją kolej; 

- Ma zachowania agresywne. 

Aby zapobiec opóźnieniom rozwojowym, przy identyfikowaniu problemów ważne jest, aby znać / 

oceniać poziom rozwoju, ponieważ zaburzenie / opóźnienie lub odchylenie w określonym obszarze 

zachowania może objawiać się różnie podczas rozwoju. Długoterminowe skutki deficytów poznawczych 

lub nieodpowiedniego środowiska mogą powodować problemy w wielu obszarach rozwoju, w tym tych, 

które nie były oczywiście związane z pierwotnym problemem. 

Na przykład deficyt w dziedzinie afektywnej może być prekursorem możliwych problemów w 

dziedzinie poznawczej, ponieważ doświadczenie życiowe pełne niepowodzeń wpłynie następnie na 

sprawność poznawczą, a rozwój staje się niewystarczający we wszystkich obszarach  

Od momentu narodzin dziecka jego rozwój zaczyna być monitorowany na różne sposoby: przyrost masy 

ciała, wzrost, stan czuwania - sen, ruch, mowa, reakcja emocjonalna, zabawa, interakcja, komunikacja, 

wyniki w szkole, adaptacja do nowych warunków życia itp. Wszystko to ma na celu zidentyfikowanie 

nieprawidlowości w rozwoju. 

Badany jest również rozwój wiedzy, zdolności i zachowań.  Typowy rozwój daje nam ogólny 

obraz postępów dziecka w porównaniu do jego rówieśników. Nietypowy rozwój występuje, gdy dziecko 

znajduje się za lub przed innymi dziećmi w tym samym wieku, w którymkolwiek z obszarów rozwoju 

fizycznego i motorycznego (skakanie, bieganie, rysowanie, budowanie), poznawczego (myślenie, 

rozumienie, rozwiązywanie problemów), społecznego (nawiązanie kontaktu z innym dzieckiem, gry 

grupowe), języka i autonomii (ubieranie się, jedzenie, mycie). 

Oczywiście każde dziecko ma własne tempo rozwoju, ale zdarzają się również sytuacje, w których 

pojawiają się problemy związane z rozwojem fizycznym: dziecko nie przybiera na wadze ani nie rośnie w 

tempie uznanym za standard wieku. Te oznaki nietypowego rozwoju mogą być spowodowane 

problemami zdrowotnymi lub pewnymi warunkami środowiskowymi, wpływającymi na długoterminowy 

rozwój dziecka. 

Rozwój zdolności motorycznych to także aspekty rozwoju fizycznego, które należy wziąć pod 

uwagę w procesie oceny poziomu rozwoju. Nietypowy rozwój na poziomie motorycznym, wyraża się  
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opóźnieniem w formowaniu się jednej lub więcej umiejętności motorycznych. Na przykład 3-miesięczne 

dziecko o typowym rozwoju unosi głowę i klatkę piersiową, gdy leży na brzuchu, chwyta przedmioty, a 

dziecko o nietypowym rozwoju nie robi takich postępów. W tym przypadku wczesna interwencja jest 

niezwykle ważna, ponieważ trudności te nie znikają z czasem, ale utrzymują się przy braku podjęcia 

odpowiednich działań. 

Rozwój społeczny często ewoluuje w sposób nietypowy. Umiejętności społeczne pomagają 

dziecku w nawiązywaniu przyjaźni, rozwijaniu bliskich relacji z członkami rodziny i innymi dorosłymi w 

środowisku swojego życia. Z interakcji z drugim dzieckiem uczy się odpowiednich zachowań, zasad 

społecznych, rozwija nowe umiejętności i nabywa wiedzę. Dlatego ważne jest, aby rodzice zwracali 

uwagę na umiejętności społeczne dziecka i, jeśli zauważą trudności, skonsultowali się ze specjalistą. 

 

Rozwój poznawczy, jako dziedzina rozwoju, obejmuje procesy i funkcje psychiczne: pamięć, 

myślenie, uwagę, zrozumienie, planowanie, rozwiązywanie problemów, funkcje wykonawcze, przy czym 

ten obszar rozwoju jest w bezpośredniej interakcji z domenami społecznymi, uczuciowymi i językowymi. 

Dzieci opóźnione w rozwoju poznawczym będą potrzebowały konkretnej, zindywidualizowanej 

interwencji, edukacji włączającej i zindywidualizowanych programów pracy, w zależności od 

zidentyfikowanych potrzeb. 

Niezależne umiejętności życiowe odnoszą się do adaptacyjnych umiejętności życiowych, które 

pomagają dziecku funkcjonować tak niezależnie, jak to możliwe. Poziom rozwoju umiejętności 

samodzielnego życia jest skorelowany z wiekiem dziecka. Znajomość oznak nietypowego rozwoju jest 

ważna, aby jak najwcześniej rozpocząć działania, które pomogą dziecku przejść do niezależnego życia. 

Język i komunikacja to niezwykle ważny obszar dla rozwoju dziecka. Jednocześnie w tym 

obszarze ryzykowne jest ustalenie poziomu / stopnia rozwoju niektórych umiejętności w zależności od 

wieku. Rzeczywiście istnieją duże różnice między dziećmi w nabywaniu umiejętności językowych. 

Oznaki nietypowego rozwoju języka wyrażają się w całkowitym niedorozwoju języka, znacznym 

opóźnieniu w rozwoju mowy w porównaniu z dziećmi w tym samym wieku, utrzymaniu błędnej 

wymowy po 4 roku życia itp. 

Dzieci są różne i indywidualnie przechodzą etapy rozwoju. W swoim rozwoju każde dziecko 

potrzebuje stałej opieki i stymulacji ze strony dorosłych, którzy opiekują się nim, kształcą, pomagają. 
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3.3. Identyfikacja specjalnych wymagań edukacyjnych 

Identyfikacja problemów w rozwoju dziecka i, specjalnych wymagań edukacyjnych jest niezwykle 

ważna z punktu widzenia wczesnej interwencji, w wyniku której braki / trudności mogą zostać 

zmniejszone lub nawet usunięte. 

W procesie obserwacji uczestniczą wszyscy dorośli, którzy mogą pomóc dziecku: 

• Nauczyciele, nauczyciele pomocniczy, psychologowie, logopedzi są uprawnieni do prowadzenia 

profesjonalnej obserwacji pedagogicznej. Ich wkład pozwala zidentyfikować najistotniejsze informacje, 

ustalenia dotyczące dziecka, jego specyfikę rozwoju. 

• Rodzice, którzy najlepiej znają swoje dziecko, historię jego rozwoju, aspekty życia rodzinnego, praktyki 

edukacyjne stosowane w rodzinie, relacje rodziny z instytucją edukacyjną, przyszłe plany rodziny 

względem dziecka. We wszystkich przypadkach rodzice będą ważnymi podmiotami w podejmowaniu 

decyzji dotyczących dziecka - niezależnie od tego, czy dotyczą sytuacji dziecka w rodzinie, czy w szkole. 

• Specjaliści z dziedzin niezwiązanych z edukacją (zdrowie, pomoc społeczna, porządek publiczny), 

którzy z racji swoich obowiązków komunikują się z dzieckiem. Mogą wnieść nowe spostrzeżenia, analizy 

i uzupełniające argumenty dotyczące szczególnych potrzeb dziecka: rozwojowych lub edukacyjnych. 

Obserwacja jest zwykle przeprowadzana, nie w ramach jednego odcinka czasu, ale przez dłuższy 

okres, wystarczający do sformułowania odpowiednich ustaleń i wniosków. Powtórzenie obserwacji 

dziecka w różnych sytuacjach pozwala zidentyfikować trudności i ich przyczyny. 
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Praktyczne działania 

  

           Dyskusje 

1. Przedstaw argumenty o ważności wczesnej identyfikacji ETUC. 

2. Opisz 5 czynników ryzyka w środowisku wzrostu dziecka, które mogą wpływać na rozwój. 

3. Organizuj debaty na temat „Rozwój typowy a rozwój nietypowy”. 

 

           Pracuj w parach / grupach 

1.Określ przynajmniej 5 przykładów ESC, które nie są uwarunkowane niepełnosprawnością. Wyjaśnij, 

dlaczego sytuacje tych dzieci są uważane za CES. 

2. Opisz, w jaki sposób środowisko, w którym mieszkałeś, wpłynęło na twój rozwój 

3. Argumentuj, jak ważne jest zapobieganie opóźnieniom rozwojowym i wczesne wykrywanie 

nietypowego rozwoju dziecka. 

 

            Ocena: 

Przedstaw argumenty dla każdej opcji. 

1. Opisz, jak konteksty historyczne wpływają na postrzeganie rozwoju dziecka. 

2. W jakich kontekstach zawodowych stosowana jest wiedza na temat rozwoju dziecka? 
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4.1 . Aktualne koncepcje i trendy w zindywidualizowanym podejściu do 

dziecka 

              Indywidualne podejście odnosi się do praktyk edukacyjnych mających na celu identyfikację i 

wzmocnienie mocnych stron dzieci. Ta wizja obejmuje przejście od wadliwego podejścia, które 

koncentruje się na problemach i patologiach, do podejścia z perspektywy tego, co jednostka może i umie 

zrobić lepiej. Historycznie systemy działające z dziećmi kładły nacisk na efektywne świadczenie usług, 

koncentrując się na tym, co jest nie tak z dzieckiem, a mniej lub wcale na tym, co ono potrafi. 

              Tak więc narodziły się karne i stygmatyzujące systemy ochrony i opieki. Przegląd literatury 

sugeruje, że zindywidualizowane podejście jest ogólną wizją filozoficzną, która jest stosowana w 

podstawowych obszarach, które dotyczą dziecka i jego potrzeb, w tym w edukacji, i których zastosowanie 

jest z korzyścią dla dzieci poprzez: • wpływ na stopień ich zaangażowania. w programach / usługach 

wsparcia; 

• zwiększenie skuteczności interwencji i tworzenie multidyscyplinarnych sieci wsparcia; 

• angażowanie i wzmacnianie pozycji rodzin w wykorzystywaniu mocnych stron ich dzieci 

 

 

Kluczowe idee: 

 

 Indywidualne podejście 

 Wczesna identyfikacja i 

interwencja 

 Holistyczne podejście 

 Koncentracja na dziecku 

 Wsparcie edukacyjne 

 Zindywidualizowany plan 

edukacyjny 

 Ogólny program nauczania 

z dostosowaniami 

 Zmodyfikowany program 

nauczania 

 Włączające środowisko 

Uniwersalny projekt 

Ocena 

Cel: W wyniku przestudiowania tego rozdziału 

uczestnicy: 

•   zdobędą wiedzę na temat najnowszych 

koncepcji i trendów w zindywidualizowanym 

podejściu do dziecka; 

•    poznają i będą w stanie zaprojektować, 

zorganizować i zapewnić różne formy wsparcia 

edukacyjnego dla dzieci z SPE; 

•    będą mieli kompetencje do planowania i 

organizowania procesu edukacyjnego zgodnie z 

zasadami edukacji włączającej; 

•  wyszkolą niezbędne umiejętności jako 

uczestnika procesu PEI, zdobywając umiejętności 

dostosowywania i modyfikowania ogólnego 

programu nauczania; 

•       będą mieli wiedzę i będą umieli zastosować / 

wykonać określone procedury subskrybowane do 

oceny wiedzy / postępu dzieci z SPE. 
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        Zindywidualizowane podejście jest ściśle powiązane z zasadą poszanowania najlepiej pojętego 

interesu dziecka, co oznacza, że wszelkie interwencje skierowane przeciwko dziecku będą dokonywane z 

uwzględnieniem tego, co jest istotne dla dobra dziecka. 

         Podstawowe pojęcia związane z tym podejściem to: wczesna identyfikacja i interwencja, całościowe 

podejście, koncentracja na dziecku. 

        

         Wczesna identyfikacja i interwencja 

         W kontekście rozwoju edukacji włączającej i różnych modeli integracji dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych wczesna identyfikacja i interwencja odgrywają niezwykle ważną rolę. 

Identyfikacja dotyczy wykrycia niektórych problemów, rzeczywistych lub potencjalnych, dotyczących 

rozwoju dziecka od najmłodszych lat (problemy behawioralne, emocjonalne, intelektualne). Temat odnosi 

się do wczesnego wykrycia początku tych wskaźników, które indukują ideę niektórych zaburzeń lub 

braków w rozwoju dziecka. 

         Wczesna identyfikacja pociąga za sobą potrzebę wczesnej interwencji, która obejmuje tworzenie 

powiązań między usługodawcami odpowiedzialnymi za zajmowanie się dziećmi i zapewnianie im 

rozwoju. Wczesna interwencja jest zdefiniowana jako system usług medycznych, społecznych i 

psychologiczno-pedagogicznych oferowanych dzieciom w celu identyfikacji, oceny i pomocy w 

zaburzeniach rozwojowych i  ryzyku ich wystąpienia, w celu stymulowania rozwoju fizycznego, 

motorycznego i sensorycznego, w tym wzroku i słuchu , rozwoju poznawczego, komunikatywnego, 

społecznego, psychoemocjonalnego i adaptacyjnego. 

          Wczesna interwencja powinna rozpocząć się, oczywiście i naturalnie, w rodzinie, a interakcja 

między rodzicami a dzieckiem jest niezwykle ważna. Równie ważne jest doświadczenie rodziców w 

opiece nad dziećmi, a także wsparcie rodziców w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dziecka. Z 

tej perspektywy wczesna interwencja to system zaprojektowany w celu wspierania modeli interakcji 

rodzinnych, które promują i determinują dobry rozwój dziecka. 

 

           Podstawy wczesnej interwencji: 

1. Istnieją wspólne ramy działania dla wszystkich elementów systemu wczesnej interwencji. 

2. Integracja i koordynacja na wszystkich poziomach jest oczywista. Obejmuje to oceny 

interdyscyplinarne, oceny planowania interwencji, opracowanie i wdrożenie kompleksowych planów 

interwencji oraz integrację systemu. 

3. Udział dzieci i rodzin w programach i działaniach społecznych jest maksymalny. 
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4. Procedury wczesnej identyfikacji są opracowywane i wdrażane. 

5. Przeprowadzane są okresowe oceny w celu gromadzenia / analizy informacji zwrotnych. 

6. Promowanie wczesnych interwencji uwzględnia różnice kulturowe i kontekstowe. 

7. Interwencje opierają się na dowodach. 

8. Systemy rozpoznają współzależność wszystkich elementów wczesnej interwencji i utrzymują tę 

perspektywę. 

          Wczesna identyfikacja i interwencja stają się niezwykle ważne w rozwiązywaniu problemów dzieci 

niepełnosprawnych, ponieważ jest to punkt wyjścia do zaprojektowania i przeprowadzenia wszystkich 

kolejnych kroków w celu umożliwienia im. W przypadku wielu dzieci stwierdzenie niepełnosprawności i 

skierowanie do właściwych służb następuje dopiero po przejściu do systemu edukacji. Takie podejście do 

wczesnej interwencji jest w większości przypadków jednostronne, ponieważ interdyscyplinarna 

interwencja nie jest zapewniona, dzieci niepełnosprawne również potrzebują usług lekarzy, psychologów, 

pedagogów, pracowników socjalnych, kinetoterapeutów i innych terapeutów. Brak wyraźnych 

mechanizmów i usług wczesnego wykrywania i interwencji, a także brak zasobów ludzkich i 

materialnych wpływają na szanse powrotu do zdrowia tych dzieci, a późne wykrycie wyklucza szanse na 

wczesną interwencję - najskuteczniejszą formę reakcji do sytuacji dzieci niepełnosprawnych. 

 

           Holistyczne podejście 

           Wraz z wczesną identyfikacją i interwencją inną koncepcją wywodzącą się z zasady 

indywidualizacji jest podejście holistyczne, co oznacza, ogólnie rzecz biorąc, wizję, że osobowość ludzka 

jest uważana za wielowymiarową, bio-psycho-społeczną konstrukcję, z mnóstwem aspekty / aspekty 

wynikające z tego podejścia: materialne i niematerialne, świadome i nieświadome, racjonalne i 

irracjonalne. 

            W kontekście edukacji holistyczne podejście obejmuje przyjęcie modelu edukacji, który oprócz 

tradycyjnego komponentu akademickiego ma na celu rozwój osobowości dziecka jako całości - z 

emocjami, umiejętnościami społecznymi, przekonaniami duchowymi, udziałem społeczności i ogólnym 

włączeniem społecznym. Holistyczne podejście do edukacji opiera się na założeniu, że każda osoba 

odnajduje swoją tożsamość, sens i cel w życiu poprzez związki ze społecznością, światem przyrody i 

wartościami duchowymi. 

            Ta wizja (choć niezbyt nowa, ale zmodernizowana) jest coraz częściej podejmowana zarówno 

przez decydentów edukacyjnych, jak i praktyków, wychodząc od braków edukacyjnych: obecne systemy 

edukacji niekoniecznie gwarantują równowagę i zdrowie na wszystkich poziomach, nawet jeśli wyniki  
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jego szkoły pokazują, że studiował wszystkie przedmioty. W szczególności psychologowie twierdzą, że 

modele edukacyjne uwzględniają osobę jako całość i przyczyniają się do rozwoju, udoskonalania każdej 

części całości. 

          Podstawowe uzasadnienia tego twierdzenia są następujące: 

• Emocje mają wpływ na naukę 

• Uczenie się to nie tylko zdobywanie wiedzy 

• Zdrowie emocjonalne ma kluczowe znaczenie dla powodzenia nauki 

• Kreatywność jest niezbędna do innowacji 

• Inspiracja napędza chęć zdobywania wiedzy 

• Pozytywizm promuje produktywność 

• Depresja zmniejsza zdolność uczenia się 

• Istnieją poziomy inteligencji 

• Perspektywa jednostki na otaczający świat jest barwiona przez dobre samopoczucie emocjonalne 

• Połączenie prawdziwego życia, wiedzy i emocji sprawia, że uczenie się jest bardziej znaczące 

• Holistyczne podejście jest bardzo odpowiednie dla dzieci z trudnościami w nauce 

• Holistyczne podejście jest wysoce zalecane w przypadku dzieci niepełnosprawnych umysłowo 

• Dobrostan emocjonalny przyczynia się do rozwoju relacji interpersonalnych 

        Holistyczne podejście do rozwoju dziecka i zapewniania nauki nabiera szczególnego znaczenia w 

kontekście edukacji włączającej. Tak więc, według UNESCO, rozwój włączenia edukacyjnego dzieci z 

ESC będzie miał na celu, między innymi, stworzenie i promowanie całościowego podejścia do edukacji, 

które zapewni włączenie marginalizowanych i wykluczonych grup do wszystkich działań edukacyjnych. 

Koncentracja na dziecku 

         Koncentracja na dziecku ma na celu podejście, zgodnie z którym we wszystkich interwencjach 

dotyczących dziecka indywidualne wymagania, zainteresowania, preferencje, wybory itp. Będą 

priorytetowe i będą kierować wszystkimi działaniami dorosłych w stosunku do dziecka , a działania 

dorosłych zostaną dostosowane do poziomu rozwoju i mocnych stron dziecka. Jeśli chodzi o edukację, 

uczenie się skoncentrowane na dziecku obejmuje szeroki zakres programów edukacyjnych, doświadczeń 

edukacyjnych, metod nauczania i strategii wsparcia edukacyjnego mających na celu zaspokojenie 

potrzeb, zainteresowań i aspiracji dzieci. Aby osiągnąć ten cel, instytucje edukacyjne i kadra dydaktyczna 

dysponują różnorodnymi metodami, od modyfikacji technologii nauczania-uczenia się do pełnej 

modyfikacji materiału nauczania. Powszechnie używany termin „koncentracja na dziecku” jest często 

niewłaściwie stosowany w praktyce edukacyjnej. 
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4.2. Wsparcie edukacyjne 

        Włączenie edukacyjne dzieci z ESC jest najbardziej bezpośrednio związane z organizacją i 

zapewnieniem dodatkowego wsparcia w nauce w różnych formach, typach i sposobach  

        Wsparcie edukacyjne jest terminem ogólnym, używanym do nazywania działań, programów i 

usług wsparcia świadczonych na rzecz dziecka, które z pewnych powodów nie może uczyć się zgodnie ze 

standardowym programem, nie może zdobyć przedmiotu zgodnie z podstawowym programem nauczania 

i wymaga dodatkowego szkolenia i wsparcia. Podstawową przesłanką, od której należy zacząć 

planowanie i zapewnianie wsparcia edukacyjnego, jest to, że wszystkie dzieci mogą uczyć się i robić 

postępy. 

          Potrzebę wsparcia edukacyjnego można określić na podstawie trudności w nauce i / lub 

niepełnosprawności. Wsparcie edukacyjne odnosi się do tych usług, które zapewniają zarówno 

niezależność w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej, jak i korzystanie z jej praw. Jak w przypadku 

każdego procesu, zapewnienie skutecznego wsparcia edukacyjnego opiera się na szeregu podstawowych 

zasad, które osoby biorące udział w organizowaniu / prowadzeniu działań wspierających biorą pod 

uwagę: 

           1. Promowanie i wdrażanie spójnych i skutecznych polityk instytucjonalnych. 

           2. Intensywna wczesna interwencja. 

           3. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. 

           4. Kierowanie zasobów do uczniów, którzy mają największe potrzeby. 

           5. Współpraca między odpowiednimi podmiotami. Zaangażowanie rodziców. 

           Wsparcie edukacyjne jest organizowane / zapewniane w celu optymalizacji procesu nauczania-

uczenia się, aby umożliwić uczniom mającym trudności z nauką osiągnięcie i zdobycie odpowiedniego 

poziomu umiejętności przed opuszczeniem systemu edukacji. Cel ten można najskuteczniej osiągnąć, 

wdrażając szkolne zasady i podejścia ukierunkowane na szczególne i specjalne potrzeby edukacyjne 

dzieci. Takie polityki i podejścia można opracować w drodze szerokich konsultacji, które będą 

koordynować działania nauczycieli, rodziców i innych podmiotów odpowiedzialnych za pracę z dziećmi. 

            W procesie planowania i zapewniania wsparcia edukacyjnego instytucja edukacyjna jako całość 

musi stać się zasobem zapewniającym wsparcie poprzez: 

             1. Zapewnienie skutecznego zarządzania wszystkimi procesami przeprowadzanymi w placówce, 

ukierunkowanymi na zaspokojenie potrzeb dzieci. 

             2. Dzielenie się ze wszystkimi pracownikami szkoły pewnością, że każde dziecko odniesie 

sukces. 
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             3. Uznanie potrzeby wsparcia nauczycieli zaangażowanych w zapewnianie wsparcia 

edukacyjnego. 

             4. Elastyczność i zróżnicowanie procesu edukacyjnego w zależności od potencjału i potrzeb 

wszystkich dzieci. 

             5. Systematyczna analiza wydajności i wpływu przeprowadzonych działań oraz poczynionych 

postępów. 

            Wpływ zapewnienia wsparcia edukacyjnego znajdzie odzwierciedlenie w: 

• poprawie zdolności uczenia się dzieci ze zmniejszonymi trudnościami w nauce / nauce; 

• wzmocnieniu podstawowych kompetencji i strategii uczenia się na poziomie, który pozwoli dzieciom 

uzyskać pełny dostęp do ogólnego programu nauczania; 

• osiąganiu odpowiednich wyników w zakresie umiejętności czytania i pisania; 

• stosowaniu niezależnych strategii uczenia się; 

• kształtowaniu pozytywnych postaw i szacunku do samego siebie; 

• rozwijaniu i promowaniu partnerstwa między nauczycielami w klasie, personelem pomocniczym i 

rodzicami w zakresie projektowania i wdrażania programów wsparcia edukacyjnego; 

• wdrożeniu systemu monitorowania postępów dzieci. 

           Jakość, wydajność i trwałość interwencji wspierających edukację będą zależeć od akceptacji przez 

instytucję edukacyjną i jej personel innowacji, nowych doświadczeń i ogólnie zmian. Tylko ciągłe 

innowacje pedagogiczne będą stymulować i zasilać zasoby instytucjonalne w celu zapewnienia 

odpowiedniego wsparcia na wysokim poziomie jakości. 

 

4.3. Planowanie i organizowanie procesu edukacyjnego z perspektywy 

integracyjnej. Proces PEI 

        

Projekt dydaktyczny, traktowany jako złożony proces, stanowi ważną funkcję kierowniczą na 

każdym poziomie systemu edukacyjnego. Termin projektowania jest zdefiniowany: 

           • w tradycyjnym sensie (planowanie): podział czasu i materii w postaci planu kalendarza, systemu 

lekcji, planu tematycznego, projektu lekcji; 

           • w nowoczesnym sensie (projekt instruktażowy): akt oczekiwania, wstępna koncepcja podejścia 

dydaktycznego, w kategoriach, które czynią go możliwym do zastosowania w praktyce. 

           Sam projekt jako proces jest konstrukcją zorganizowaną proceduralnie. Z konstruktywistycznego 

punktu widzenia jest to antycypacyjne i proceduralne, ponieważ odnosi się do konkretnych sytuacji i  
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oferuje rozwiązania, pokazuje, jak teoretycznie rozwiązać problem szkoleniowy, a następnie praktyczną 

technologię rozwiązania. 

           Jednocześnie konstruktywistyczny projekt koncentruje się na kształtowaniu umiejętności 

budowania wiedzy przez samych uczniów, poczynając od idei zindywidualizowania procesu 

edukacyjnego, w tym projektowania. 

 

          Role i obowiązki w procesie PEI 

Administracja instytucji: 

• zatwierdza skład CMI i zespołu PEI; 

• Wyznacza specjalistę odpowiedzialnego za koordynację działań rozwojowych PEI; 

• Ułatwia współpracę w procesie planowania, oceny, realizacji PEI; 

• Monitoruje proces opracowywania PEI i przestrzeganie zaleceń SAP; 

• Zapewnia dyskusję / badanie i zatwierdzenie IEP w ramach rady zawodowej instytucji (w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania raportu ze złożonej oceny rozwoju dziecka (przypadek 

pierwszego roku, w którym dziecko jest przyciągane do IEP) i na początku każdego roku studiów 

(przypadek, gdy dziecko miało PEI w poprzednim roku); 

• zatwierdza, na podstawie zarządzenia, decyzję Rady Wydziału dotyczącą zatwierdzenia PEI i / lub 

zmian wynikających z przeglądu / aktualizacji PEI; 

• Zapewnia ocenę działalności nauczycieli zaangażowanych w osiągnięcie PEI; 

• Monitorować wdrażanie postanowień zawartych w Planie przejściowym; 

• Zachęca do zaangażowania rodziców i uczniów w proces PEI. 

 

           Liderzy klas: 

• pełnąi rolę koordynatora procesu PEI; 

• Gromadzą i przekazują zespołowi informacje, które zna, w odniesieniu do mocnych stron, potrzeb i 

zainteresowań ucznia; 

• Koordynują opracowanie adaptacji psychologiczno-pedagogicznych; 

• Przedstawiają zalecenia dotyczące odpowiednich adaptacji środowiskowych (środowiskowych) ESC 

studenta i monitoruje ich osiągnięcia; 

• Koordynują działania związane z ustalaniem celów uczenia się w porozumieniu z ESC studenta; 

• Badają wraz z nauczycielami w klasie skuteczność zindywidualizowanych strategii / technologii 

nauczania (działania edukacyjne); 



“TOGETHER FOR BETTER” 

2019-2021 ERASMUS+,  KA2 

Proiect nr. 2019-1-RO01-KA201-064001 
 

 

72 
• Badają, wraz z nauczycielami w klasie i innymi specjalistami pomagającymi dziecku, na początku 

każdego semestru, poziom kompetencji planowanych w zindywidualizowanym programie nauczania i 

obszarach rozwoju; 

• Mają stały kontakt z rodzicami / innymi prawnymi przedstawicielami ucznia, nauczycielami 

przedmiotów nauc,zycielami wspierającymi. 

 

           Szkolny psycholog: 

• Gromadzi i przekazuje informacje zespołowi w odniesieniu do mocnych stron, potrzeb, zainteresowań i 

specyficznych cech ucznia (język, myślenie, wyobraźnia, pamięć, uwaga, rodzaj inteligencji, 

uczuciowość / emocjonalność, temperament, styl uczenia się); 

• formułuje zalecenia członków zespołu dotyczące planowania działań pomocy studentom zgodnie ze 

specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi i ich specyficznymi cechami; 

• Przedstawia zalecenia dotyczące adaptacji środowiskowych odpowiednich do specjalnych wymagań 

edukacyjnych ucznia; 

• Planuje i realizuje pomoc psychologiczną ucznia; 

• konkretuje adaptacje psychologiczno-pedagogiczne niezbędne w organizacji procesu edukacyjnego; 

• Współpracuje ze wszystkimi specjalistami zaangażowanymi w opracowanie / wdrożenie / 

monitorowanie PEI. 

 

          Nauczyciel / nauczyciel w klasie: 

• Dostarcza informacji o wynikach oceny kompetencji ucznia w danym temacie studiów, w celu 

zidentyfikowania mocnych stron i potrzeb ucznia; 

• Projektuje i realizuje adaptacje programowe i / lub modyfikacje dyscypliny nauki, formułuje cele 

uczenia się; 

• Koreluje projekt dydaktyczny (długo- i krótkoterminowy) z PEI, ustalając szczegółowe cele dla studenta 

z CES; 

• Identyfikuje najbardziej odpowiednie strategie / technologie nauczania dla dyscypliny nauki, które 

zapewniają postęp w rozwoju dziecka; 

• Określa i wdraża strategie oceny odpowiednie do potrzeb dziecka; 

• Identyfikuje zasoby potrzebne do osiągnięcia wyznaczonych celów; 

• Świadczy usługi doradcze dla ucznia i rodziców / innych przedstawicieli prawnych w trakcie 

edukacyjnego podejścia do dyscypliny nauki; 
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• Tworzy odpowiednie ramy relacyjne w klasie dla wszystkich (nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń); 

• Współpracuje ze wszystkimi specjalistami zaangażowanymi w opracowanie / wdrożenie / ocenę PEI 

 

          Nauczyciel wspierający: 

• Planuje i realizuje zindywidualizowaną pomoc ucznia w CES (w klasie, w CREI); 

• Pomaga uczniowi w przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych, w koordynacji z nauczycielem / 

nauczycielami w klasie; 

• Śledzi postępy ucznia w zakresie celów uczenia się opisanych w PEI, w koordynacji z nauczycielem / 

nauczycielami w klasie; 

• Nadzoruje poziom realizacji celów wskazanych w PEI i rejestruje osiągnięcia i postępy ucznia; 

• Współpracuje ze wszystkimi specjalistami zaangażowanymi w proces PEI. 

 

          Logopeda: 

• Uczestniczy w procesie opracowywania, realizacji, monitorowania, przeglądu / aktualizacji PEI; 

• Opracowuje i realizuje indywidualne programy pomocy językowej dla dzieci; 

• Koordynuje programy pomocy z innymi specjalistami; 

• Tworzy odpowiednie ramy relacyjne w klasie dla wszystkich (nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń); 

• Współpracuje ze wszystkimi specjalistami zaangażowanymi w opracowanie / wdrożenie / ocenę PEI 

• wybiera / opracowuje, dostosowuje i stosuje instrumenty do oceny mowy mowy; 

• Identyfikuje i / lub opracowuje dostępne i odpowiednie materiały dydaktyczne dla dziecka; 

• Wspiera i doradza nauczycielom i rodzicom w zindywidualizowanym podejściu dziecka z zaburzeniami 

językowymi. 

 

          Fizjoterapeuta: 

• Uczestniczy w procesie PEI, poprzez opracowanie, realizację, monitorowanie, przegląd / aktualizację 

PEI; 

• Opracowuje i realizuje zindywidualizowane programy wzmocnienia fizycznego / rehabilitacji dziecka; 

• Stosuje techniki odpowiednie do wieku i potencjału dziecka; 

• Ocenia / ponownie ocenia postęp w rozwoju psychomotorycznym dziecka i dostosowuje 

plan pomocy zgodnie z wynikiem; 

• Angażuje rodziców we wdrażanie programów pomocy kinetoterapeutycznej; 

• Współpracuje z personelem dydaktycznym, nieprzeszkolnym i pomocniczym w zindywidualizowanym 

podejściu dziecka. 
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          Rodzic / prawny przedstawiciel dziecka: 

• Zapewnia aktualne informacje o dziecku (styl i tryb nauki w domu, przygotowanie pracy domowej itp.); 

• Dostarcza ważnych informacji, które pomagają opracować adaptacje programowe dla dziecka (na 

przykład o talentach i zdolnościach dziecka w domu i społeczności, o obawach dziecka, preferencjach / 

braku preferencji, o jego własnej nauce, o jego / jej zainteresowania i sposoby reagowania w różnych 

sytuacjach); 

• Konsoliduje i zapewnia ciągłość podejścia edukacyjnego i pozedukacyjnego pracowników instytucji 

edukacyjnej, oferując dziecku w domu możliwości rozwoju i praktycznego zastosowania kompetencji; 

• Dostarcza informacji o tym, w jaki sposób dziecko przenosi / może przekazywać umiejętności nabyte w 

szkole w codziennych sytuacjach w domu i społeczności; 

• Angażuje się w podejmowanie decyzji dotyczących dziecka oraz w realizację programów ciągłego 

wzmacniania / rehabilitacji jego rozwoju; 

• Zapewnia uczęszczanie dziecka do szkoły; 

plan pomocy zgodnie z wynikiem; 

• Angażuje rodziców we wdrażanie programów pomocy kinetoterapeutycznej; 

• Współpracuje z personelem dydaktycznym, nauczycielem i personelem pomocniczym w 

zindywidualizowanym podejściu dziecka. 

• Współpracuje z instytucją edukacyjną w celu osiągnięcia celów. 

 

          Dziecko: 

• Informuje o mocnych stronach, preferencjach, osobistych preferencjach, stylu i preferowanym trybie 

uczenia się itp .; 

• jest zaangażowany i bierze udział w decyzjach, które go dotyczą w kontekście procesu PEI; 

• Zapewnia informacje dotyczące zgodności zindywidualizowanych strategii / technologii nauczania, 

zindywidualizowanych strategii oceny itp. Z ich stylem uczenia się i potencjałem; 

• Informuje o poziomie przydatności (wygody, użyteczności) adaptacji środowiskowych, 

specjalistycznego sprzętu; 

• Jest to część procesu edukacyjnego zgodnie z przepisami PEI. 

 

          Planowanie pomocy dziecka na lekcji przez nauczyciela wsparcia (CDS) 

          W strukturze personelu pomocniczego podstawową rolę odgrywa nauczyciel pomocniczy (CDS), 

który zgodnie z Kodeksem edukacji jest / może być wykwalifikowanym specjalistą w dziedzinie 
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pedagogiki, psycho-pedagogiki i specjalnej psycho-pedagogiki, która zapewnia pomoc psychologiczno-

pedagogiczną dzieciom z SPE. 

          Nauczyciel wsparcia może być przypisany do dowolnego poziomu edukacji i może przechodzić z 

jednego poziomu edukacji na drugi. Jeśli liczba uczniów jest mniejsza od ustalonej, jednostka nauczyciela 

wsparcia może zostać podzielona na części, a zajęcia planuje się na podstawie kumulacji lub godziny, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawowym zadaniem CDS jest rozwój i promocja działań 

pomocy edukacyjnej, które mają zapewnić wyrównanie i naprawę trudności w nauce o strukturalnym, 

organizacyjnym, emocjonalnym lub innym charakterze dzieci z SPE. 

          Zaczynając od misji, w którą jest inwestowany, i zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczyciel 

pomocniczy wykonuje głównie następujące zadania: 

• ułatwia i wspiera integrację szkolną dziecka z SPE; 

• uczestniczy, wspólnie z nauczycielami / nauczycielami na temat przedmiotów szkolnych, innymi 

specjalistami, w opracowaniu PEI; 

• współpracuje z nauczycielami / nauczycielami w dyscyplinach szkolnych, innymi specjalistami, aby 

osiągnąć cele PEI i ustalić konkretne sposoby pracy z dziećmi z SPE; współpracuje z rodzicami dziecka z 

SPE i samym dzieckiem; 

• opracowuje i wdraża strategie wsparcia we wszystkich obszarach programowych, a także określa zasoby 

niezbędne i odpowiednie do ich osiągnięcia; 

• wykonuje czynności wychowawcze, indywidualnie lub w grupach, pomaga dziecku z SPE w 

przygotowaniu zadań domowych; 

• proponuje i realizuje zindywidualizowane materiały dydaktyczne, w zależności od trudności w nauce 

uczniów; 

• koordynuje działalność CREI w instytucji; 

• zapewnia doradztwo i współpracuje z rodzinami dzieci, które korzystają z usług nauczycieli wsparcia; 

• uczestniczy, jako trener, w programach informacyjnych / pozaszkolnych nauczycieli w sprawach 

związanych z EI, rozpowszechnianiem wiedzy i doświadczeń dotyczących pomocy dzieciom z SPE. 

Konkretne zadania nauczyciela wspierajacego są określone w karcie pracy, zatwierdzonej przez 

kierownika jednostki edukacyjnej. 

          Aby skutecznie wypełniać swoją misję, zadania i określone zadania, w procesie pomocy i 

umożliwienia / rehabilitacji dziecka z SPE nauczyciel wspomagający będzie przeprowadzał działania w: 

• grupie / klasie, w której dziecko jest objęte SPE; 

• w CREI; 
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• w rodzinie dziecka objętego pomocą; 

• w innych instytucjach w społeczności (edukacyjnych, rekreacyjnych itp.), W których dziecko 

towarzyszy. 

Liczba godzin przeznaczonych na działanie nauczyciela wsparcia w różnych lokalizacjach zostanie 

ustalona w porozumieniu z nauczycielami lub nauczycielami, uzgodniona na spotkaniu CMI i zapisana w 

PEI. Jednak wskazane jest, aby co najmniej 50% godzin frekwencji było poświęconych na wsparcie 

lekcji, aby ułatwić / ułatwić zaangażowanie dziecka w efektywny proces edukacyjny. 

          Aby wsparcie zapewniane dziecku przez nauczyciela wsparcia bezpośrednio podczas lekcji było 

skuteczne, działanie to zostanie zaplanowane, zorganizowane i, co konieczne, skoordynowane z 

nauczycielem w klasie. Thus, it will be done: 

• Określenie kompetencji / umiejętności dziecka w dyscyplinie szkolnej: 

- wyniki monitorowania PEI; 

- analiza ewolucji rozwoju dziecka; 

- analiza wyników szkolnych w dyscyplinie nauki. 

• Współpraca z nauczycielem w klasie dla: 

- wzajemnej informacji; 

- określenie rodzaju, struktury, tematyki lekcji; 

- wybór strategii edukacyjnych, które zostaną wykorzystane podczas lekcji. 

W trakcie przygotowywania pomocy nauczyciel wspierający przestrzega wymagań i specyfiki procesu 

edukacji włączającej, jak następuje: 

• Na poziomie planowania / organizacji: 

- skoncentrowanie się na celach PEI, zindywidualizowanym programie nauczania; 

- ustalanie wspólnych celów poprzez współpracę i partnerstwo z nauczycielem w klasie; 

- wybór i wykorzystanie wsparcia edukacyjnego odpowiedniego do potrzeb ucznia z SPE; 

- wykorzystanie wydajnych technologii sprzyjających włączeniu społecznemu. 

• Na poziomie osiągnięć: 

- zapewnianie jakościowego i wykwalifikowanego wsparcia; 

- zrównoważone dozowanie zadań; 

- zapewnienie elastyczności; 

- motywowanie i stymulowanie uczenia się. 

Korzyści płynące z interwencji poprzez ramy nauczycieli wsparcia są związane z bezpośrednim 

wsparciem, które dziecko może otrzymać za pomocą CES, bez wykluczenia go ze środowiska 



“TOGETHER FOR BETTER” 

2019-2021 ERASMUS+,  KA2 

Proiect nr. 2019-1-RO01-KA201-064001 
 

 

77 
edukacyjnego i, oczywiście, pomocy w zmniejszeniu lub wyeliminowaniu trudności w nauce oraz 

rozwija kompetencje szkolne niezbędne do pomyślnej integracji ze społeczeństwem. 

          Proces PEI 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami normatywnymi dla każdego ucznia z ESC sporządzany jest 

zindywidualizowany plan edukacyjny (PEI), stanowiący część pakietu dokumentów programowych, 

instrument organizacji i skoordynowanej realizacji procesu edukacyjnego dla dziecka z ESC. Działania 

polegające na opracowaniu, realizacji, monitorowaniu, weryfikacji / aktualizacji zindywidualizowanego 

planu edukacyjnego, przeprowadzane po znalezieniu / ustanowieniu ESC dziecka, stanowią integralny, 

skoordynowany proces zwany procesem PEI. 

           PEI to: 

• produkt programowy, który zawiera podsumowanie mocnych stron, zainteresowań i potrzeb studenta, 

tak aby cechy studiów ustalone dla studenta w planowanym okresie mogły różnić się od treści 

edukacyjnych i treści ustalonych w Programie Ogólnym, zatwierdzonych w sposób ustalony przez 

Ministerstwo Edukacji; 

• plan działania, który odpowiada specyficznym potrzebom studenta w organizacji procesu edukacyjnego 

poprzez modyfikacje programu nauczania lub adaptacje; 

• wsparcie dla kadry nauczycielskiej w celu zorganizowania procesu edukacyjnego zgodnie z 

potencjałem i postępem ucznia; 

• plan opracowany, zrealizowany, poprawiony / zaktualizowany przez pracowników instytucji 

edukacyjnej 

• elastyczny dokument roboczy, który można modyfikować w razie potrzeby; 

• narzędzie do wzmocnienia pozycji ucznia, jego rodziców i innych osób, które zgodnie z planem mają 

pomóc uczniowi w osiągnięciu wyznaczonych mu celów; 

• plik, który jest wypełniany w sposób ciągły i który odzwierciedla ścieżkę rozwoju ucznia. 

           Funkcje PEI 

• identyfikowanie i ustalanie priorytetów potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka; 

• regulowanie procesu edukacyjnego dziecka ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi, zapewniające 

równy dostęp do edukacji w placówce kształcenia ogólnego; 

• określenie celu i celów edukacyjnych oraz umożliwienie / rehabilitacja rozwoju terminów krótko, 

średnio i długo; 

• ustalenie obszarów zindywidualizowanej interwencji z dzieckiem, rodziną, specjalistami; 

• ustanowienie powiązań między wszystkimi specjalistami / osobami pomagającymi dziecku w procesie 

edukacyjnym; 
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• przekazywanie obowiązków zgodnie z dostępnymi zasobami (ludzkimi, materialnymi i czasowymi), w 

tym dziecka, rodziców; 

• monitorowanie, ocena i ponowna ocena procesu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanego 

dziecku. 

          Cel PEI 

Zindywidualizowane podejście do potrzeb dziecka zaczyna się od obecnego potencjału rozwoju 

psychicznego, fizycznego, społecznego oraz poziomu rozwoju umiejętności motorycznych, 

intelektualnych, szkolnych itp. Opracowanie PEI opiera się na kompleksowej ocenie mocnych stron 

ucznia, zainteresowania i potrzeby. 

W tym kontekście PEI ma na celu zapewnienie postępu w rozwoju dziecka (na płaszczyźnie 

emocjonalnej, ruchowej, poznawczej, werbalnej, społecznej), w zależności od jego potencjału, 

identyfikacji strategii, zasobów, technologii, usług, które ułatwią rozwój. 

 

          Etapy opracowania i realizacji PEI 

Proces opracowywania i realizacji PEI jest zorganizowany na następujących etapach: 

I. Pierwotna / wstępna ocena dziecka; 

II. Kompleksowa multidyscyplinarna ocena rozwoju dziecka; 

III. Utworzenie zespołu programistycznego IEP i przydział zadań; 

IV. Rozwój PEI; 

V. Wdrożenie PEI; 

VI. Monitorowanie, przegląd i aktualizacja PEI. 

          PEI jest weryfikowany / aktualizowany okresowo, zwykle co sześć miesięcy. Po zmianie / 

aktualizacji niektóre sekcje PEI mogą zostać zmodyfikowane / zaktualizowane, w zależności od 

wyników ucznia ocena. menedżer, psycholog szkolny, lekarz rodzinny, specjaliści w konkretnych 

terapiach, pracownik socjalny, rodzice). 

          PEI jest sporządzany przez zespół, którego nominalny skład zatwierdza zarządzenie dyrektora 

instytucji. Zespół PEI obejmuje dyrektora / nauczyciela w klasie, psychologa szkolnego, wszystkich 

nauczycieli, którzy uczą w klasie, w której uczeń jest zapisany, oraz innych specjalistów, którzy 

pomagają uczniowi. instytucja. 
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4.4. Dostosowania i modyfikacje w procesie integracji edukacyjnej dzieci z 

ESC i / lub niepełnosprawnymi 

          Indywidualizacja jest bardzo ważnym wymiarem organizowania procesu i zapewniania wsparcia 

edukacyjnego, mającego na celu zapewnienie skutecznego dostępu do wysokiej jakości edukacji dla 

wszystkich dzieci. Odpowiednie podejście jest determinowane potrzebą promowania optymalnego 

rozwoju kompetencji każdego dziecka poprzez zindywidualizowanie zadań dydaktycznych, sposobów ich 

realizacji, stopnia wysiłku i procedur dostosowywania ich do indywidualnych cech rozwojowych. 

          Jako punkt wyjścia przy projektowaniu zindywidualizowanego procesu edukacyjnego hipoteza jest 

taka, że istnieją dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które (1) albo potrzebują dodatkowego 

wsparcia, aby osiągnąć poziom kompetencji zgodnie z ogólnym programem nauczania (2), albo muszą 

zmodyfikować program nauczania, aby stał się dostępny dla odpowiednich dzieci. Z tej perspektywy przy 

przeprowadzaniu zindywidualizowanego procesu edukacyjnego stosuje się dostosowania programu 

nauczania, które mogą odbywać się na dwa sposoby: 

          • poprzez zastosowanie ogólnego programu nauczania z adaptacjami psychologiczno-

pedagogicznymi, w zakresie oceny i środowiska; 

          • poprzez modyfikację ogólnego programu nauczania. 

 

           Zastosowanie ogólnego programu nauczania z dostosowaniami 

           Ten rodzaj indywidualizacji oznacza, że student z CES ukończy przedmiot studiów zgodnie z 

ogólnym programem nauczania, korzystając ze zindywidualizowanych strategii nauczania-uczenia się, 

które są skorelowane / dostosowane do potencjału ucznia i które zapewnią osiągnięcie ogólnych celów 

edukacyjnych. W takim przypadku zostanie wzięte pod uwagę, że uczeń z ESC opracowuje ogólny 

program nauczania z dostosowaniami, co odnotowano w PEI. 

 

           Zmiana ogólnego programu nauczania 

           Indywidualizacja procesu edukacyjnego poprzez zmiany w programie nauczania implikuje 

modyfikację celów edukacyjnych i treści ogólnego programu nauczania oraz dostosowanie technologii 

nauczania-uczenia się-oceny, zgodnie z potencjałem ucznia. W takim przypadku zostanie wzięte pod 

uwagę, że uczeń z SPE realizuje zmodyfikowany program nauczania. 

 

          Dostosowanie materiałów dydaktycznych jako środka indywidualizacji procesu edukacyjnego 
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           Jednym z ważnych elementów indywidualizacji procesu edukacyjnego jest dostosowanie 

materiałów dydaktycznych, aby zapewnić dostęp dzieci z SPE do programu nauczania i, ogólnie, do 

informacji istotnych dla nauki. 

 

          Dostosowanie środowiska uczenia się z perspektywy zindywidualizowanego podejścia do 

wymagań dzieci 

          Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska edukacyjnego jest bezpośrednim warunkiem 

zapewnienia pomyślnej integracji dzieci o specjalnych potrzebach oraz ich wyników w nauce i życiu 

społecznym. Staje się to jeszcze ważniejsze dla dzieci niepełnosprawnych. 

 

 

4.5. Ocena wyników szkoły z perspektywy indywidualizacji 

          Każdy z elementów procesu edukacyjnego - nauczanie, uczenie się, ocenianie - jest otwarty, 

koreluje, współdziała i warunkuje się wzajemnie, generując wyniki w szkole, reprezentowane przez 

kompetencje. Efekty uczenia się / kompetencje są oceniane podczas nauki poprzez ocenę kształtującą / 

ciągłą, a także ocenę podsumowującą / końcową. 

           Ocena, w kontekście edukacyjnym, jest złożonym procesem pomiaru, oceny, analizy i interpretacji 

danych za pomocą narzędzi oceny, w celu wydania cennych osądów na temat wyników uzyskanych w 

wyniku tego procesu i podjęcia wymaganych decyzji pedagogicznych. Ocena ma na celu wspieranie 

działalności związanej z uczeniem się i szkoleniem kompetencji szkolnych, mierzenie postępów uczniów, 

kultywowanie i wzmacnianie motywacji do nauki, regulowanie aktywności nauczyciela i uczniów oraz 

przyzwyczajanie studenci z uznaniem. 

           Literatura specjalistyczna wskazuje osiem ważnych elementów, które zostały ocenione w ocenie 

postępów szkolnych uczniów, w tym osób z SPE: 

• Przedmiot oceny (co będziemy oceniać?); 

• Kryteria oceny (w odniesieniu do tego, co oceniamy?); 

• Operacje ewaluacji (jakie kroki wykonamy w procesie ewaluacji?); 

• Strategie (jakie działania ewaluacyjne projektujemy / koordynujemy?); 

• Rodzaje / formy oceny (w jakim celu oceniamy?); 

• Metody, techniki, narzędzia (jak będziemy oceniać?); 

• Czas oceny (kiedy będziemy oceniać?); 

• Agenci oceny (kto przeprowadza ocenę?). 
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        Ocena postępów szkolnych uczniów z ESC jest przeprowadzana zgodnie z ogólnymi przepisami 

normatywnymi i metodologicznymi, z uwzględnieniem indywidualnych cech rozwojowych i ich 

potencjału. 

         Ocena postępów szkolnych dzieci z ESC, które zaliczają przedmiot studiów według ogólnego 

programu nauczania z adaptacjami (CGA), dokonywana jest w oparciu o ogólne przepisy dotyczące treści 

oceny, z dostosowaniem technologii oceny . 

         Końcowa ocena i certyfikacja w procesie edukacji włączającej 

Z punktu widzenia zasad docimastyki (technika egzaminacyjna) i doksologii (systematyczne badanie roli 

ewaluacji w procesie edukacyjnym) złożony proces oceny końcowej wyników szkolnych uczniów z SPE 

wymaga: 

• Ponownego rozpatrzenia kryteriów oceny w oparciu o odniesienie do celów określonych w PEI ucznia; 

• Dostosowania procesu oceny i warunków; 

• Zróżnicowania formularzy oceny, środków i instrumentów; 

• Rozszerzenia zastosowania testu docimologicznego jako narzędzia oceny; 

• Rozszerzenia oceny na wszystkie kompetencje i osobowość ucznia; 

 

          Możliwości zmiany PEI 

W ciągłym procesie monitorowania postępów ucznia można zidentyfikować potrzebę modyfikacji PEI. 

Modyfikacji można dokonać poprzez: 

• Formułowanie nowych celów uczenia się lub weryfikację celów rocznych, jeżeli nauka odbywa się w 

szybszym tempie niż ustalony w PEI; 

• Pogrupowanie celów uczenia się na etapy, formułowanie prostszych celów, w przypadku gdy nauka 

odbywa się w wolniejszym tempie niż ustalone w PEI; 

• Modyfikację strategii / technologii nauczania, zmaterializowanie spersonalizowanego sprzętu lub 

ustanowienie innego poziomu wsparcia / wsparcia (udzielanego przez specjalistów). 

Zmiany w celach uczenia się muszą być dokonywane w trakcie semestru, w sposób optymalny, aby 

student miał wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do planowanych ocen, zgodnie ze zmianami 

wprowadzonymi w PEI. 

            

           Ocena wyników w szkole i informowanie rodziców o wynikach 

W dyscyplinach szkolnych, które są badane bez dostosowań / modyfikacji programu nauczania, ocena 

wyników jest przeprowadzana zgodnie z odpowiednim programem nauczania na poziomie całej klasy,  
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tylko z dostosowaniami środowiskowymi lub w ogólnych kwestiach związanych z oceną (na przykład 

dłuższy czas do wykonania testu lub tekst ze znakami większymi . Ocena zostanie dokonana na poziomie 

wymagań ogólnych. Średnia ocena zostanie obliczona i wskazana, w ogólnie ustalony sposób, w katalogu 

klas, w ogólnej tabeli osiągnięć szkolnych. 

            W dyscyplinach, które uczeń studiuje w oparciu o dostosowany lub zmodyfikowany program 

nauczania, nauczyciel musi stosować różne metody oceny. Należy je wskazać dla każdego celu uczenia 

się określonego w PEI. Ważne jest, aby uczeń był w stanie zademonstrować poziom uczenia się i 

nabywania kompetencji w sposób autonomiczny, z wykorzystaniem dostosowań w zakresie oceny, które 

są jego / jej własnością. Ocena przyznana po ocenie powinna odzwierciedlać wyniki ucznia, opisane w 

odpowiedni sposób w zindywidualizowanym programie nauczania w danej dyscyplinie szkolnej. 

Nauczyciel / przełożony musi poinformować rodziców o wynikach oceny. Informacje są przekazywane 

na koniec semestru, przekazując środki obliczone zgodnie z postanowieniami PEI, ale także w trakcie 

semestru, informując rodziców o trendach potwierdzonych w procesie edukacyjnym. 

 

 

Praktyczne działania 

  

Dyskusje 

1. Argumentuj o potrzebie zindywidualizowania procesu edukacyjnego dla dzieci z ESC 

2. Wyjaśnij, jakie byłyby twoje działania, jako nauczyciela, dla osiągnięcia każdego etapu planowania 

nauczyciela. 

 

Pracuj w parach / grupach 

1. Opisz (ze znanych lub wirtualnych sytuacji) profil dziecka z ESC i przygotuj dla niego Indywidualny 

Plan Edukacyjny. 

2. Opracuj własny model pliku samooceny dydaktycznego działania projektowego. 

3. Opracowanie / opracowanie materiałów dydaktycznych dostosowanych dla dzieci z ESC, 

określających charakter zaspokajanych potrzeb (co najmniej 5 przykładów adaptacji). 

  

Ocena: 1 Struktura modelowa zindywidualizowanego planu edukacyjnego 
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          Strategie nauczania to elastyczne kroki operacyjne (które można modyfikować, reformować, 

zmieniać), koordynowane i powiązane z celami i sytuacjami, które tworzą warunki do nauczania i 

generowania uczenia się, zmiany postaw i zachowań w różnych kontekstach dydaktycznych. Strategia 

obejmuje specyfikacje i rozgraniczenia działań w celu usprawnienia procesu przekazywania informacji i 

szkolenia zamierzonych możliwości. Strategia stanowi schemat proceduralny tak zwymiarowany, aby 

zapowiadać rzeczywistość edukacyjną w warunkach, które można modyfikować. Obejmuje kompleks 

intencji, zasobów, sposobów ich aktywacji, łączenia i pobudzania „produktywnych” urządzeń wiedzy, 

telefonów komórkowych, przekonań, wartości. 

 

           Strategia nauczania ma kilka wymiarów: 

• wymiar epistemologiczny, w tym sensie, że jest konstrukcją teoretyczną, wewnętrznie zgodną i 

współgrającą z pewnymi regułami naukowymi; 

• wymiar pragmatyczny, co oznacza, że interwencje i działania dydaktyczne muszą być zgodne z 

konkretnymi sytuacjami dydaktycznymi, z ESC ucznia i muszą być modelowane z punktu widzenia 

wydajności; 

• wymiar operacyjny, w tym sensie, że strategia musi „zebrać” kilka operacji, skorelować je i jak 

najlepiej wykorzystać, aby wygenerować oczekiwane efekty; 

• wymiar metodologiczny, ponieważ strategia będzie się składać ze zbiorów metod i procedur nauczania. 

Wskazując orientacyjne poczucie optymalnej ścieżki do osiągnięcia celów, 5 strategii dydaktycznych 

charakteryzuje się elastycznością, dostosowując się do konkretnych sytuacji i warunków uczenia się. Ta 

adaptacyjna restrukturyzacja zależy w dużej mierze od kreatywności i spontaniczności nauczyciela, jego 

umiejętności rozpoznania potrzeb ucznia, wykorzystania jego mocnych stron. Przy projektowaniu i 

organizowaniu procesu edukacyjnego, aw szczególności dla dzieci z SPE, cenna jest strategia uczenia się 

skoncentrowana na uczniach - aktywność polegająca na budowaniu indywidualnej wiedzy; podmiot 

informuje, wybiera, docenia, analizuje, porównuje, klasyfikuje, przenosi, odkrywa, rozwiązuje, 

konkluduje itp. 

            Strategia dydaktyczna skoncentrowana na uczniu jest aktywną i interaktywną strategią. 

            Aktywne uczenie się jest rodzajem uczenia się opartym na aktywizowaniu przedmiotów uczenia  
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się, odpowiednio na ich aktywnym i pełnym zaangażowaniu (intelektualnym / poznawczym, afektywno-

motywacyjnym i psychomotoryczne) w procesie własnej formacji, poprzez nawiązywanie 

intelektualnych, werbalnych, społeczno-emocjonalnych i afektywnych interakcji z kadrą dydaktyczną 

oraz poprzez nawiązywanie interakcji z treściami programowymi. 

          Jako strategie grupowe, interaktywne strategie nauczania: 

• zakładają wspólną pracę studentów zorganizowanych w mikrosgrupach lub zespołach roboczych w celu 

osiągnięcia oczekiwanych celów (rozwiązania problemu, tworzenie alternatyw); 

• opierają się na wzajemnym wsparciu w badaniach naukowych i nauce, stymuluje indywidualne 

uczestnictwo, kształci osoby z całą ich osobowością (umiejętności poznawcze, afektywne, wolicjonalne, 

społeczne); 

• wymagają wysiłków w celu dostosowania się do norm grupy, tolerancji opinii, opinii kolegów, 

rozwijania umiejętności samooceny. 

           Udowodniono, że w warunkach prawidłowego użytkowania pomagają dzieciom w strategiach 

współpracy SEN, strategiach szkoleniowych, strategiach pomocy wielosensorowej. 

Strategie współpracy są cenne, ponieważ ułatwiają nie tylko uczenie się, ale także komunikację, 

socjalizację, wzajemną znajomość między uczniami, prowadzą do wzajemnej akceptacji i integracji, ze 

wszystkich punktów widzenia, uczniów z ESC w klasie. Wszyscy uczniowie uczą się dzięki tym 

strategiom, aby aktywnie słuchać, być tolerancyjnym, podejmować decyzje i podejmować obowiązki w 

grupie. 

 

           Strategie współpracy obejmują: 

     • Podział na grupy robocze: klasa jest podzielona na grupy 4-6 członków; członkowie mają określone 

role, które są im przypisywane kolejno; wszystkie grupy otrzymują to samo zadanie, które rozwiązuje 

wkład wszystkich członków; 

•  Uczenie się w grupach współpracujących: zadania uczenia się na grupę są elementami dużego, 

złożonego zadania na poziomie klasy; każda grupa rozwiązuje część zadania, po czym z wkładu 

wszystkich grup ustala się ogólne zadanie; 

• Uczenie się w grupach konkurencyjnych: grupy robocze mogą jednocześnie stać się konkurencyjne 

dla danej sekwencji; 

• Konkurencyjny rodzaj puzzle uczenia się: zadania edukacyjne są dzielone do poziomu każdego 

członka, aby następnie stworzyć całość po selektywnym zestawieniu wkładów członków; 

• Addytywny typ uczenia JIGSAW: grupy otrzymują to samo zadanie, które jest podzielone na  
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członków; Spotkają się „odpowiedniki zadań w grupach” (zwane ekspertami), pracują razem, aby 

znaleźć rozwiązania, a następnie wracają do grupy, stając się odpowiedzialnymi za nauczanie 

badanych treści innym członkom pierwszej grupy. 

 

           Strategie „samonauczania” można realizować w różnych wariantach: 

• korepetycje z rówieśnikami; 

• odwrotne nauczanie ról; 

• korepetycje między uczniami w różnym wieku (korepetycje z różnych grup wiekowych). 

Korepetycje rówieśnicze, zwane także „od dziecka do dziecka”, mogą być prowadzone w szkole, ale 

także poza nią, w celu realizacji programu realizacji tematów, ale także zajęć pozalekcyjnych. 

Korepetycje odbywają się, o ile to możliwe, nieformalnie, w oparciu o przyjaciół lub sympatie. 

Dzieci, które pełnią rolę opiekunów, muszą być dyskretnie wybierane spośród tych, które z czasem 

udowodniły, że mogą wspierać innych. 

            

           Techniki „wielu zmysłów” 

           Włączenie do ogólnej edukacji dzieci z SPE wymagało i doprowadziło do ponownego 

rozważenia procesu nauczania - uczenia się - oceny, z naciskiem na spełnienie zróżnicowanych 

wymagań dzieci. W szczególności chodzi o identyfikację i stosowanie najbardziej odpowiednich 

technik ułatwiających naukę. W ostatnich latach wśród nich wyróżniono techniki uczenia 

multisensorycznego jako najskuteczniejsze metody / strategie zapewniania wyników w nauce 

dzieciom mającym trudności z nauką. 

            Zastosowanie wielozmysłowych technik uczenia się wymaga użycia jak największej liczby 

zmysłów w procesie uczenia się. Wiadomo, że w tradycyjnej pedagogice nauczanie-uczenie się 

zwykle odbywa się za pomocą słyszenia i widzenia: do czytania informacji, analizy tekstów, obrazów 

itp. Oraz do słuchania informacji (zwykle dostarczanych przez nauczyciela). Oczywiście i naturalnie 

w grupach dzieci zawsze znajdują się osoby, które mają / mogą mieć trudności związane z 

przetwarzaniem wizualnym (słuchowym, przetwarzaniem) lub wizualnymi lub dźwiękowymi 

informacjami / treścią uczenia się. 

            Techniki i strategie nauczania oparte na wielu zmysłach stymulują uczenie się, angażując 

niektóre lub wszystkie zmysły w celu: 

• zbieranie, rozumienie informacji dotyczących zadania do wykonania; 

• korelowanie informacji z pojęciami znanymi i zrozumiałymi; 
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• logiczna percepcja zaangażowana w rozwiązywanie problemów; 

• poznanie zadań rozwiązywania problemów; 

• stosowanie umiejętności myślenia niewerbalnego; 

• zrozumienie związków między pojęciami; 

• przechowywanie informacji do dalszego wykorzystania / aktualizacji. 

W stosowaniu technik uczenia się wielu zmysłów ważną rolę odgrywa komora sensoryczna, która 

jest przestrzenią / środowiskiem edukacyjnym specjalnie zaprojektowanym i wyposażonym w sprzęt 

do stymulacji sensorycznej. 

           Jako punkt wyjścia do projektowania i wykonywania czynności w pokoju sensorycznym 

posłuży zdolność dziecka do zaangażowania, jego zainteresowania i preferencje. Zostanie wzięty pod 

uwagę fakt, że każdy przedmiot (historia, geografia, literatura, matematyka itp.) można badać w 

komorze sensorycznej, korzystając z oferowanych przez nią zasobów. Tak więc na przykład, jeśli 

dzieci uczą się pastelu, w pokoju sensorycznym będą mogły usłyszeć deszcz, powąchać kwiaty, 

usłyszeć śpiew ptaków, zobaczyć kwitnące drzewa itp. 

           Efektywność i efektywność ćwiczeń przeprowadzanych w pokoju sensorycznym będzie 

zależeć od kreatywności i mistrzostwa pedagogicznego nauczyciela w wyborze tego rodzaju ćwiczeń, 

które stymulują zmysły dziecka w procesie uczenia się. 

           Podsumowując, stwierdzamy, że techniki uczenia się wielu zmysłów są przydatne i ważne, 

ponieważ: 

• wykorzystują kilka analizatorów, zwiększając w ten sposób zdolność uczenia się; 

• mogą być stosowane w badaniu różnych przedmiotów / tematów oraz w szkoleniu różnych 

kompetencji; 

• są korzystne dla wszystkich dzieci, ale bardzo pomocne dla dzieci z CES. 
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