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Kształcenie specjalne u progu nowych wyzwań                                                                 
Władysława Hanuszewicz    

                                                                                                                                                                             

    Kształcenie specjalne po wojnie światowej rekonstruuje się bardzo powoli, rozwija się jednak                   

i trwa do dzisiaj jako integralna część systemu oświaty. W Polsce z  63 placówek istniejących                     

w 1939 roku, po zakończeniu działań wojennych  pozostało tylko 14. Jednak już w latach 1945-

1955 nastąpił ich trzykrotny przyrost. I tak m.in. 1 września 1955 roku w damnickim pałacu otwiera 

swoje podwoje pierwsza placówka kształcenia specjalnego na terenie Pomorza pod nazwą 

Państwowy Zakład Wychowawczy – dziś: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. 

Marynarza Polskiego.  

    Znaczący rozwój szkół i zakładów specjalnych, jak również form kształcenia dla dzieci 

upośledzonych fizycznie i umysłowo nastąpił w latach 60-tych XX wieku. Do polskiego systemu 

oświaty zaczęto wprowadzać: przedszkola specjalne oraz „Szkoły Życia" – dla osób głębiej 

niepełnosprawnych intelektualnie. Ich rozwój na przestrzeni lat postępował coraz dynamiczniej, 

wciąż jednak nie zaspokajał faktycznych potrzeb społecznych w tym zakresie. Zaczęto coraz 

mocniej podkreślać rolę i znaczenie indywidualizacji pracy pedagogicznej jako procesu 

pozwalającego                  na wyrównanie i korekcję zaburzonych funkcji psychofizycznych 

uczniów. W treści kształcenia wpisano zagadnienia z zakresu orientacji zawodowej oraz 

wychowania przez pracę do pracy. Rozpoczęto też poszukiwania skutecznych form  edukacji -                  

w miarę możliwości - w jak najpełniejszej integracji. Położono też większy nacisk na system 

kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo. W 1997 roku objęto obowiązkiem szkolnym dzieci                      

i młodzież niepełnosprawną w stopniu głębokim.   

    W omawianym okresie system kształcenia specjalnego odgrywa zasadniczą rolę w rehabilitacji 

społecznej upośledzonych, ponieważ:   

1/  organizuje opiekę wychowawczą nad dziećmi upośledzonymi;  

2/  zapewnia im możliwości zdobywania wiedzy ogólnej i wychowania społecznego; 

3/ przygotowuje ich do pełnienia określonych funkcji społecznych poprzez  

    odpowiednie przygotowanie do życia i do zawodu.  

W zakres tego systemu wchodzą: ochrona rozwoju dziecka przed jego ewentualnymi zaburzeniami; 

wyrównywanie i kompensowanie zaburzeń i niewielkich odchyleń rozwojowych oraz rewalidacja 

dzieci upośledzonych.     

    Reforma edukacyjna z 1999 roku wprowadza trójstopniowy system szkolnictwa, który objął                     

w zakresie kształcenia specjalnego sześcioletnią szkołę podstawową specjalną, trzyletnie 

gimnazjum specjalne i trzyletnią szkołę zawodową specjalną. Głównym zadaniem tej reformy było 

stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka, a szczególnie jego osobowości, 
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uzdolnień i zainteresowań. W kolejnych regulacjach pozwolono na większe zróżnicowanie                         

i wyróżniono następujące formy kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: publiczne 

specjalne: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły przysposabiające do pracy zawodowej, szkoły 

zasadnicze, szkoły średnie, szkoły policealne, ośrodki szkolno-wychowawcze. Stworzono 

możliwości tworzenia klas integracyjnych, specjalnych i terapeutycznych w szkołach i placówkach 

ogólnodostępnych.   Dano przyzwolenie oraz środki  finansowe na kształcenie indywidualne.  

Obowiązujące regulacje prawa oświatowego pozwalały już uniknąć pochopnego zwalniania  dzieci 

niepełnosprawnych z realizacji obowiązku szkolnego. Zaczęły rozwijać się nowe formy opieki nad 

dziećmi upośledzonymi umysłowo, takie jak: dzienne ośrodki rehabilitacyjno-opiekuńcze, 

wspólnoty rodzinne, warsztaty terapii zajęciowej.   

    Z punktu widzenia teoretycznych rozważań specjalistów, klasy specjalne funkcjonujące przy 

szkołach masowych uważano za najlepszą drogę adaptacji społecznej upośledzonych umysłowo. 

Niestety, praktyka te rozważania nieubłaganie je weryfikowała. W ówczesnej rzeczywistości taka 

forma edukacji osób upośledzonych została słabo rozwinięta  - w roku szkolnym 1997/98 do 

oddziałów specjalnych uczęszczało 7 352 uczniów. Sytuacja klas specjalnych w szkołach 

ogólnodostępnych, jak wynika z badań, nie była korzystna i  klasy te stopniowo były zamykane. 

Dzieci przechodziły do placówek kształcenia specjalnego lub pozostawały w szkole macierzystej. 

Przyczynami takiego stanu rzeczy były przede wszystkim problemy finansowe szkół, niepełne 

kwalifikacje nauczycieli, niekorzystny klimat dla klas specjalnych przejawiający się w postaci 

niechęci ze strony nauczycieli, braku wiedzy o upośledzeniu umysłowym, negatywne postawy 

uczniów klas normalnych; brak pomocy specjalistycznej: oligofrenopedagoga, psychologa, 

logopedy; niewłaściwe uspołecznienie dzieci z klas specjalnych.   

Prof. Halina Borzyszkowska  wielokrotnie powtarzała na zajęciach ze studentami, czy też w swoich 

opracowaniach, że klasy specjalne mogą dobrze  spełniać swoją rolę tylko wtedy, gdy zostaną 

stworzone dla nich warunki, odpowiadające założeniom pedagogiki specjalnej.   

    Po 2000 roku, a więc już w pierwszych latach już XXI w., zaszły kolejne istotne zmiany 

oświatowe. W roku szkolnym 2004/05 powstają pierwsze publiczne szkoły specjalne 

przysposabiające do pracy, które uzupełniają brakujący dotąd etap edukacji  dla młodzieży                              

z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Wprowadzono nową podstawę programową 

wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, wyznaczono nową rolę edukacji przedszkolnej 

i edukacji dzieci 5 i 6 letnich, pojawiły się nowe zadania dla przedszkoli, szkół tj. obowiązek 

rozpoznawania przez nauczycieli ryzyka specyficznych trudności w nauce, doradztwo edukacyjno -   

zawodowe, wprowadzono też nowy system nadzoru pedagogicznego.     

    Od kilku miesięcy mamy kolejne znaczące regulacje prawne z obszaru edukacji ucznia                           

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, opisujące organizację i udzielanie im pomocy 
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psychologiczno-pedagogicznej. Wzorując się na doświadczeniach  kształcenia specjalnego 

Ministerstwo Edukacji Narodowej  zwraca szczególną uwagę - w nowych zapisach: 

1/ na indywidualne podejście do dziecka potrzebującego wsparcia w rozwijaniu zdolności                      

i zainteresowań czy pokonywaniu trudności, udzielanego jak najbliżej miejsca edukacji –                 

w jego przedszkolu, szkole lub placówce; 

2/ na zespołową formułę pracy nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 

i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem.  

    Celem zmian – zgodnie z intencją ustawodawcy - jest zapewnienie uczniom 

niepełnosprawnym, w przedszkolach, wszystkich typach szkół i ośrodkach kompleksowego 

systemu kształcenia, wychowania i opieki dostosowanego do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych 

i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych. Kształcenie i udzielana pomoc psychologiczno-

pedagogiczna dla tej grupy uczniów odbywać się już ma – w każdej formie kształcenia – zawsze            

w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET).   

    Rodzice dzieci niepełnosprawnych mają wybór – mogą posyłać dzieci do szkół 

powszechnych, szkół specjalnych, szkół integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi, albo 

do ośrodka szkolno-wychowawczego. Wpisana w dokumenty idea inkluzji  nawiązuje do zasady 

wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością, podkreśla równe prawa do uczestnictwa                           

i rozwoju.  

    Pomimo wieloletnich starań pedagogów, części – szczególnie aktywnych na rzecz swoich 

niepełnosprawnych dzieci - rodziców, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że edukacja włączająca jest od 

kilku już lat ogromnym wyzwaniem, na którego efekty długo przyjdzie nam jeszcze czekać.  

Założenia inkluzji stanowią bowiem rewolucję humanistyczną pociągającą za sobą zmianę nie tylko 

w systemie edukacji, ale w całym społeczeństwie polskim.  Pociągają za sobą zmianę 

dotychczasowych przyzwyczajeń i wartości, która musi zajść w sercach nas wszystkich  - nie może 

zostać narzucona a priori.  Nie możemy eksperymentować na dzieciach, zatem proces inicjowanych 

zmian powinien zagwarantować pełny sukces.  

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w zakresie rozwoju kształcenia specjalnego, 

rodzą się pytania: czy nasz system oświaty jest w pełni przygotowany na nowe wyzwania? Czy 

społeczeństwo jest gotowe otworzyć się niepełnosprawnych? Co z barierami: psychologicznymi, 

społecznymi, architektonicznymi? Czy  nauczyciel jest przygotowany do nowej roli i czekających 

go zadań?   

    Pomimo uznania słuszności idei, pedagogom specjalnym wciąż towarzyszy  niepokój o 

konsekwencje wprowadzanych zmian. Pracuję na co dzień z uczniami z niepełnosprawnością 

intelektualną i wiem, że edukacja włączająca nie dostarczy im „natychmiastowej” przyjaźni wśród 

rówieśników. 
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    Szkoła jest systemem, w którym istnieje sieć wzajemnie powiązanych ze sobą elementów,                     

a podstawowym warunkiem prawidłowo funkcjonującego systemu szkolnego, w pełni realizującego 

zadania dydaktyczno-wychowawcze, jest ciągła samoodnowa i samorozwój jednostki jako struktury 

organizacyjnej.  Jedną z pozytywnych – w moim odczuciu - tendencji zmian we współczesnej 

szkole jest dążenie do stworzenia obszarów współpracy, angażowania rodziców i włączania ich 

wraz z dziećmi w życie szkoły. Coraz częściej rodzice są pytani o opinie (ankiety, rozmowy, 

zebrania otwarte), zapraszani są do udziału w szkoleniach, obserwacji lekcji, organizacji wydarzeń 

ważnych dla szkoły.   

     Wyrazem demokratyzacji sposobu życia społecznego, kierunkiem przemian dążących do 

stworzenia osobom niepełnosprawnym możliwości pełnego lub częściowego włączenia się do 

normalnego życia są podejmowane działania w zakresie integracji. W ciągu ostatnich lat powstało 

wiele szkół prowadzących klasy integracyjne. Choć samo pojęcie integracji funkcjonuje już od 

dawna to nadal konieczne jest przełamywanie wielu stereotypów, zmienianie jego nastawienia, 

uczenie zrozumienia drugiego człowieka, a przede wszystkim uczenie tolerancji. Biorąc pod uwagę 

szerokie spektrum osób niepełnosprawnych, osoby z upośledzeniem umysłowym są wciąż 

najbardziej niepopularną i krzywdzoną grupą społeczną. Wciąż trudno jest walczyć                                         

z uprzedzeniami wobec nich. Wiedza na temat niepełnosprawnych i niepełnosprawności jest często 

bardzo mała i nierzadko zafałszowana co budzi antypatię a nawet wrogość. Integracja osób 

upośledzonych umysłowo to  proces bardzo złożony i trudny dla wszystkich zainteresowanych. 

Kult wysokiej inteligencji sprawia, że między światem ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych 

istnieje ogromna przepaść. Efekty integracji dziecka niepełnosprawnego w szkole powszechnej 

zależą w dużej mierze więc od postaw, jakie wobec niego prezentują rodzice, nauczyciele i koledzy 

w klasie.  Bardzo ważną rolę odgrywa przyjęcie ucznia niepełnosprawnego do swego grona. Aby ta 

akceptacja miała miejsce, należy dzieciom pełnosprawnym uświadomić, że ich niepełnosprawny 

kolega nie jest od nich gorszy, że na świecie obok żyją i uczą się dzieci głuche i niedosłyszące, 

niewidome, niedowidzące, dzieci o różnym stopniu upośledzenia umysłowego, dzieci autystyczne, 

dzieci ze schorzeniami narządów ruchu oraz dzieci przewlekle chore. Należy tłumaczyć, że nie 

można ich winić za to , jakie są. Podawanie tego typu informacji nacechowanych prawdą 

obiektywną jest nieodzowne.  Niepełnosprawni koledzy wymagają innego typu nauczania, muszą 

się często posługiwać innego typu pomocami a niektórzy z nich muszą mieć dodatkowe zajęcia                          

i przedmioty.  

    Wewnątrzszkolna czy wewnątrzklasowa integracja dzieci z upośledzeniem umysłowym nie może 

być pozoracją tej idei w zakresie wychowania i uspołecznienia lub kolejną ich segregacją ze 

względu na stopień ograniczenia możliwości intelektualnych. 
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  Dzisiejsza szkoła specjalna, to instytucja oświatowa, która wciąż znacznie różni się od szkoły 

masowej/ogólnodostępnej. Rzetelnie wypełnia cele i zadania współczesnej pedagogiki specjalnej, 

efektywnie kształci i wychowuje dzieci oraz młodzież upośledzoną.  Z dobrym skutkiem 

wypracowuje indywidualne zamiłowania i przygotowanie do pracy. Wyposaża uczniów,                            

w dostępnym im zakresie,  w dyspozycje psychiczne, fizyczne i umysłowe. Przyjmuje uczniów ze 

szkół powszechnych, których rozwój umysłowy jest zaburzony, przyjmuje dzieci i młodzież które 

nie są w stanie sprostać normalnym wymaganiom, hamują  pracę dydaktyczną i wychowawczą                     

w szkole masowej.  Skutecznie zapewnia realizację obowiązku szkolnego, bezpieczeństwo pracy                  

i nauki, chroni przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej. 

Wychowanie odbywa się                  z uwzględnieniem humanistycznych zasad współżycia, szkoła 

stara się pobudzać oraz utrwalać poczucie obowiązku oraz dyscypliny społecznej. Realizując 

założenia edukacji specjalnej dokłada starań, by wychowanie dominowało nad nauczaniem. 

Oznacza to, że kształtowanie umiejętności szkolnych poprzedzane jest nabywaniem kompetencji 

społecznych i osobowościowych. Szkoły specjalne i ośrodki szkolno-wychowawcze są dziś 

otwartymi, dynamicznymi, zorientowanymi na środowisko placówkami edukacji specjalistycznej, 

profesjonalnej diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. 

    Oligofrenopedagodzy zdają sobie sprawę z faktu, że szkoła specjalna jest placówką, która w jakiś 

sposób izoluje dzieci z upośledzeniem od ich zdrowych rówieśników. Nauczyciele nie zapominają 

o tym, że kontakt z rówieśnikami zdrowymi pozytywnie wpływa na proces wychowania, dlatego 

też organizowanie spotkań z bliższym lub dalszym środowiskiem społecznym w formie wspólnych 

uroczystości, zabaw, wycieczek czy imprez sportowych jest wpisane w plany pracy wychowawczej. 

Ale żeby mówić tu o sukcesie, trzeba wspomnieć że integracji muszą chcieć obie strony… niestety 

wciąż nie mamy satysfakcjonujących wniosków z tego odcinka współpracy..    

    Warto przy tej okazji podkreślić, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrafią 

nadspodziewanie dobrze kompensować swoje deficyty poznawcze wysokim potencjałem 

emocjonalnym, dzięki czemu wiele z nich dosyć dobrze funkcjonuje w życiu społecznym. Dla 

przykładu podam, że nasza placówka od ponad dwóch lat próbuje przebić się przez stereotypy i - na 

otwartym rynku pracy - pokazuje możliwości aktywności społecznej naszych najstarszych uczniów.  

   Podsumowując chcę podkreślić, że aktualnie konieczna jest stopniowa, wewnętrzna przemiana 

szkoły, tak, by była lepiej dostosowana do potrzeb wszystkich dzieci. Musi się zmieniać, gdyż 

zmienia się otaczająca rzeczywistość. I dotyczy to nie tylko szkoły masowej, ale również 

placówek kształcenia specjalnego. 

    Dalsza transformacja szkół specjalnych i ośrodków szkolno - wychowawczych umacnianie 

wizerunku jako placówek wysoko wyspecjalizowanych i trwale umiejscowionych we współczesnej 

rzeczywistości oświatowej to wyzwanie na kolejny etap rozwoju oświaty. 



6 

 

W miarę toczących się przemian i przekształcania się szkół masowych, placówki kształcenia 

specjalnego będą przejmować rolę placówek konsultacyjnych, a wraz   z nową rolą, będą 

zobligowane realizować również nowe zadania, tj.  

- udzielanie wsparcia merytorycznego dla nauczycieli szkół masowych oraz rodziców dzieci                 

  i młodzieży niepełnosprawnych 

- udzielanie pomocy pedagogicznej i specjalistycznej dla indywidualnych uczniów 

- dokonywanie analizy i oceny trudnych przypadków dzieci włączonych do szkół  

   masowych. 

- opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod i materiałów metodycznych z zakresu  

   kształcenia specjalnego 

- organizowanie szkoleń dla nauczycieli i specjalistów, dla rodziców 

- udzielanie wsparcia niepełnosprawnych przy wejściu na rynek pracy.                           

    Ośrodek w Damnicy – jak przystało na placówkę z 55 - letnią historią  i doświadczeniem 

specjalistycznym – od kilku lat ulega tej transformacji i stopniowo przejmuje nowe zadania. I tak, 

dla przykładu: mamy zorganizowane doradztwo metodyczne, dysponujemy licznym zespołem 

specjalistów, możemy pochwalić się wieloma osiągnięciami edukacyjnymi, dobrze radzimy sobie                  

z trudnymi przypadkami wychowawczymi. Nauczyciele chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami 

podczas różnego warsztatów, kursów doskonalących, konferencji metodycznych. Spotykają się ze 

studentami i słuchaczami studiów, czy też kursów kwalifikacyjnych pokazując swoje warsztaty 

pracy, analizując i rozwiązując problemy edukacyjne z dzieckiem niepełnosprawnym. 

    Dzisiejsze sympozjum jest również dobrym przykładem wchodzenia w nową rolę, a główny 

temat  spotkania nie jest przypadkowy. Praca edukacyjna z uczniem opiera się na poprawnej 

komunikacji, tymczasem braki w zakresie umiejętności sprawnego porozumiewania się z innymi 

ludźmi traktowane są jako charakterystyczna cecha osób niepełnosprawnych. 
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