


wp³yw wy cho wa w czy, to zna czy do bie raæ sto so w ne na da nym eta pie roz wo ju wy -
cho wan ka fo r my i tre œci od dzia³ywa nia. Tra f ne od dzia³ywa nie w³¹czaj¹ce w spo -
³ecz noœæ i jej wy mo gi bie rze pod uwa gê s³u¿e b noœæ ta kich za wo dów jak na u czy -
ciel, wy cho wa w ca, ku ra tor, pra co w nik so cja l ny, a na wet le karz i te ra pe u ta wo bec
po szcze gó l nych jed no stek lu dz kich. Wy ra zi³ to nie gdyœ, bar dzo ce l nie ne stor pol -
skiej reso cja li za cji S. Je d le wski w po stu la cie „s³u¿yæ lu dziom” a zw³asz cza m³o-
 dzie ¿y. Edu ka cja in klu zy j na za sto so wa na w od nie sie niu do dzie ci i m³od zie ¿y z za -
bu rze nia mi za cho wa nia, jawi siê w tej per spe kty wie jako od mia na peda go gi cz nej
i oby wa te l skiej s³u¿e b no œci (us³ugi). Jej in tencj¹ po zo sta je uod po r nie nie jed no stki, 
na ne ga ty w ne wp³ywy œro do wi ska, po przez jego sto sown¹ or ga ni za cjê (pre wen -
cja) oraz mi sja nie sie nia po mo cy wy cho wan kom, pod mio tom pro ce sów so cja li -
zuj¹co-e duka cy j nych, w któ rych nad rzêd nym in te re sem jest do bro dzie cka, ucz nia, 
wy cho wan ka. Nie ina czej prze cie¿ sta no wi na kaz pra w ny, za le caj¹cy uw z glêd nia -
nie tej regu³y w kon fli ktach ro dzin nych, roz wo do wych i ka r nych. Dziê ki edu ka cji
in klu zy j nej re a li zuj¹ siê po stu la ty wy ni kaj¹ce z praw cz³owie ka, dzie cka w szcze -
gó l no œci. Wy rów nuj¹ siê szan se spo³ecz ne dzie ci i m³od zie ¿y ze œro do wi ska
spo³ecz nie i ku l tu ro wo za nie dba nych. Zwiê kszaj¹ siê szan se na pe³niejsz¹ demo -
kra ty za cjê edu ka cji dla wszy stkich tu i te raz oraz w przysz³oœci.

Pe da go dzy od wie lu lat tocz¹ dys ku sje nad edu kacj¹ ju tra. Wy po wia daj¹c siê na 
te mat sy ste mu orga niza cyj ne go szko³y sta raj¹ siê zna leŸæ od po wiedŸ na py ta nie:
czy da waæ szan sê wszy stkim ucz niom, wy rów ny waæ bra ki ucz niów wy ni kaj¹ce
z ró ¿ nic bio lo gi cz nych i spo³ecz nych, czy te¿ g³ówny na cisk po³o¿yæ na kszta³ce -
nie elit, któ re w przysz³oœci bêd¹ de cy do waæ o roz wo ju na uko wym, spo³ecz nym,
cywi liza cy j nym? Trud no jest udzie liæ jed noz na cz nej od po wie dzi, czy szko³a ma
byæ eli ta r na czy ega li ta r na. Od po wiedŸ mo¿e spro wa dzaæ siê do usta leñ czy szko³a
jest/po win na byæ do stê p na dla wszy stkich bez wzglê du na rasê, ko lor skó ry, spra w -
noœæ, nie przy stoso wa nie spo³ecz ne itp. Tak na pra wdê od po wiedŸ na to py ta nie zo -
sta³a ju¿ da w no udzie lo na w sze re gu do ku men tów nor ma ty w nych, np. w Uni wer -
sa l nej De kla ra cji Praw Cz³owie ka, Kon we ncji Praw Dzie cka. Jed nak ¿y cie
po ka zu je, ¿e nie ko nie cz nie to, co usta lo ne pra w nie jest te¿ re spe kto wa ne na co
dzieñ. Czê sto mamy do czy nie nia z ³ama niem pod sta wo wych praw, w tym fun da -
men tal nego pra wa do ¿y cia i pra wa do edu ka cji. Dla te go ko nie cz ne wy da je siê
pod no sze nie te ma ty ki rów ne go do stê pu i rów nych szans edu ka cy j nych dzie ci
zagro¿onych marginalizacj¹ i wykluczeniem spo³ecznym.

Zain tere so wa nie edu kacj¹ in klu zyjn¹ wy ni ka z fa ktu, i¿ co raz czê œciej do strze ga -
my, ¿e wiê kszoœæ ucz niów w szko³ach to ucz nio wie ze spe cja l ny mi po trze ba mi. Pro -
ces w³¹cze nia do ty czy ró ¿ nych grup dzie ci i m³od zie ¿y. Wœród nich s¹ nie pe³no spra -
w ni, nie przy stoso wa ni spo³ecz nie, dzie ci ze œro do wisk szcze gó l nie za gro ¿o nych,
dzie ci ze œro do wi ska bie dy i ubó stwa, dzie ci mnie j szo œci na ro do wych i dzie ci imi -
gran tów. Edu ka cja w³¹czaj¹ca od po wia da na po trze by tych dzie ci. Daje im nie po -
wta rzaln¹ szan sê roz wo ju. Edu ka cja in klu zy j na (w³¹czaj¹ca) po win na byæ post rze -
ga na jako po moc w roz wo ju ka ¿ de go cz³owie ka, nie za le ¿ nie od jaki ch ko l wiek
prze szkód. Dla te go ¿ad na nie pe³no spra w noœæ (fi zy cz na, spo³ecz na lub emo cjo na l na) 
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nie mo¿e byæ czyn ni kiem dys kwa li fi kuj¹cym. St¹d in klu zja wy ma ga sze ro kiej wi zji
Edu ka cji dla Wszy stkich rea li zo wa nej przez tro skê o ró ¿ ne po trze by ucz niów, nie
po mi jaj¹c tych, któ rzy na ra ¿e ni s¹ na wy klu cze nie i mar gina li za cjê: dzie ci wyko rzy -
sty wa ne i mal tre to wa ne, dzie ci ucho dŸ ców lub prze sied le ñ ców, nie le t ni ro bo t ni cy,
mnie j szo œci re li gi j ne, jê zy ko we, et ni cz ne, emi gran ci, dzie ci z bied nych ro dzin, dzie -
ci ¿o³nie rze, dzie ci bez do m ne, dzie ci–sie ro ty (za Gu i de li nes for In clu sion, 2005).

Ce lem Œwia to wej De kla ra cji na te mat Edu ka cji dla Wszy stkich (Edu ca tion for
All), przy jê tej w 2000 roku przez Da ka r ski Ra mo wy Pro gram Dzia³ania na rzecz
Edu ka cji dla Wszy stkich, jest za pe w nie nie wszy stkim dzie ciom edu ka cji na po zio -
mie pod sta wo wym przed up³ywem 2015 roku. Okre œla ona ta k ¿e ja s no Edu ka cjê
W³¹czaj¹c¹ jako klu czow¹ stra te giê w roz wo ju edu ka cji dla wszy stkich. Na œwia to -
wej kon fe ren cji, po œwiê co nej Spe cja l nym Po trze bom Edu ka cy j nym, któ ra odby³a
siê w li pcu 1994 roku w Sa la man ce, przed sta wi cie le Hi sz pa nii stwier dzi li, ¿e ka ¿ de
dzie c ko ma szcze gó l ne ce chy, zain tere so wa nia, umie jê t no œci i po trze by edu ka cy j ne,
oraz ¿e „dzie ci ze spe cja l ny mi po trze ba mi edu kacy j ny mi musz¹ mieæ do stêp do
szkó³ ma so wych, w któ rych po win ny mieæ za pe w nion¹ in dy wi du aln¹ po moc pe da -
go giczn¹. Po moc ta po win na byæ do sto so wa na do indy widu a l nych po trzeb dzie ci”
(Sa la man ca, 1994). W do ku men tach z Sa la man ki stwier dzo no ta k ¿e, ¿e sy ste my
edu ka cji, któ re uw z glêd niaj¹ ogromn¹ ró ¿ no rod noœæ cech dzie ci i ich po trzeb s¹
naje fekty wniej szy mi spo so ba mi w wa l ce z dys kry mi nacj¹, two rze nia spo³ecze ñ stwa
w³¹czaj¹cego oraz udo stê p nie nia edu ka cji dla wszy stkich. Ponad to za pe w niaj¹
efe ktywn¹ edu ka cjê wiê kszo œci dzie ci oraz po pra wiaj¹ ja koœæ kszta³ce nia i w ko ñ cu
zmnie j szaj¹ ko szty ca³ego sy ste mu edu ka cji (za: Pe ters, 2004).

Edu ka cja in klu zy j na do ty czy na ucza nia sku pio ne go na dzie c ku, bar dziej ni¿ na
pro gra mie na ucza nia. Po dej œcie to opa r te jest na roz po zna niu, ¿e ka ¿ de dzie c ko
uczy siê i roz wi ja indy widu a l nie, w ró ¿ nym te m pie i na le ¿y mu stwo rzyæ ta kie wa -
run ki na ucza nia, któ re od po wia da³yby jego po trze bom, z uw z glêd nie niem dzie ci
z ró ¿ ny mi dys fun kcja mi. Edu ka cja w³¹czaj¹ca to pro ces po le gaj¹cy na zwiê ksza -
niu ucze st ni c twa wszy stkich ucz niów w ¿y cie szko³y, ³¹cz nie z ucz nia mi nie pe³no -
spra w ny mi. Jest to pro ces po le gaj¹cy na re stru ktury za cji szko l ni c twa, po li ty ki oraz 
ku l tur, tak aby od po wia da³y ró¿ no rod no œci ucz niów w mie j s cach ich za mie sz ka -
nia. Wœród cech chara ktery sty cz nych dla edu ka cji w³¹czaj¹cej wy mie nia siê na stê -
puj¹ce:
– uz na je ona, ¿e wszy stkie dzie ci mog¹ siê uczyæ,
– uz na je i sza nu je zró¿ ni co wa nie dzie ci co do ich: wie ku, p³ci, po cho dze nia et ni -

cz ne go, jê zy ka, nie pe³no spra w no œci itd.,
– po zwa la sy ste mo wi oraz stru ktu rom edu ka cji, a ta k ¿e me to dy ce po znaæ po trze -

by dzie ci i uczy, jak im spro staæ,
– sta no wi czêœæ sze r szej stra te gii pro mo wa nia spo³ecze ñ stwa in klu zyj ne go,
– jest dy na mi cz nym pro ce sem, któ ry ci¹gle siê roz wi ja.

Jak za uwa ¿a A. Ba³an dy no wicz „W Pol sce jak i w in nych pa ñ stwach, jest ob ser -
wo wa na ten den cja ode jœcia od zinsty tucjo nalizo wa nych form opie ki i wy cho wa -
nia. Pra ca pe da go ga ma na celu ta kie od dzia³ywa nie na dzie c ko i jego ro dzi nê, aby
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mo ¿ li wie ka ¿ da oso ba wy cho wy wa³a siê w œro do wi sku ro dzin nym. Pra ca z dzie c -
kiem w œro do wi sku na tu ra l nym jest je dyn¹, jak dot¹d nie zast¹pion¹, form¹ naj bar -
dziej efe kty w nych od dzia³ywañ reso cjali zacy j nych.” (Ba³an dy no wicz, 2007,
s. 84). I z tego po wo du tak du¿e szan se dla reso cja li za cji daje edu ka cja in klu zy j na,
któ ra pre fe ru je wy cho wa nie dzie cka w na tu ra l nym œro do wi sku i two rze nie wa run -
ków do uczê sz cza nia do ma so wej, szko³y œro do wi sko wej. Oczy wi œcie szko³a taka
wy ma ga przygotowania i wielu zmian. 

Szko³y in klu zy j ne nie py taj¹, jak na le ¿y zmie niæ ucz nia, aby uko ñ czy³ szko³ê,
ale ra czej jak szko³a musi siê zmie niæ, aby spro staæ po trze bom dzie ci nie pe³no spraw -
nych, nie przy stoso wa nych spo³ecz nie oraz za pe w niæ im pe³ne ucze st ni c two
w szko le. Ponad to isto t ne sta je siê uzy ska nie od po wie dzi na py ta nie: ja kich ko m -
pe ten cji po trze buj¹ na uczy cie le szkó³ ma so wych i na uczy cie le spe cja l ni, aby móc
spe³niaæ rolê kom pe ten t nych na uczy cie li w szko³ach w³¹czaj¹cych?

Na li œcie umie jê t no œci na uczy cie la nie zbêd nych do pra cy w wa run kach edu ka -
cji in klu zy j nej zna j duj¹ siê:
– umie jê t noœæ roz wi¹zy wa nia pro ble mów oraz osza co wa nia, ja kich umie jê t no œci

po trze bu je uczeñ (ni¿ po le ga nia je dy nie na stan dar do wym pro gra mie na ucza -
nia),

– umie jê t noœæ wy ko rzy sta nia indy widu a l nych zain te re so wañ dzie ci oraz ich we -
wnê trz nej mo ty wa cji do roz wi ja nia po trze b nych umie jê t no œci,

– umie jê t noœæ wy zna cza nia wy so kich, ale alte rna ty w nych ocze ki wañ od po wied -
nich dla ucz niów,

– umie jê t noœæ sta wia nia od po wied nich ocze ki wañ ka ¿ de mu ucz nio wi, bez
wzglê du na jego mo ¿ li wo œci. Ta umie jê t noœæ na uczy cie la po zwo li wszy stkim
ucz niom za an ga ¿o waæ siê w ¿y cie kla sy i szko³y,

– umie jê t noœæ okre œle nia, jak do sto so waæ za da nia do mo ¿ li wo œci ucz niów, jak
zró ¿ ni co waæ po ziom æwi czeñ w kla sie, tak aby wszy s cy ucz nio wie bra li w nich
udzia³; ta umie jê t noœæ do ty czy nie ty l ko szkó³ pod sta wo wych czy œred nich, ale
ta k ¿e wy ¿szych ucze l ni. To oz na cza wiê cej na ucza nia w fo r mie akty w nej,
a mniej w tra dy cy j nej (uczeñ w ³awce),

– na ucze nie siê do ce nie nia wsze l kie go ro dza ju umie jê t no œci, ja kie ucz nio wie
wnosz¹ do kla sy, nie ty l ko umie jê t no œci na uko wych. W ten spo sób na uczy ciel
wy ra Ÿ nie daje do zro zu mie nia, ¿e w jego kla sie ceni siê umie jê t no œci, na wet je -
œli nie sta no wi¹ one isto t nej wa r to œci dla ca³ej szko³y,

– umie jê t noœæ za pe w nie nia su kce sów wszy stkim ucz niom ka ¿ de go dnia.
Inne ko m pe ten cje na uczy cie li to:
– œwia do moœæ, ¿e spo czy wa na nich odpo wie dzia l noœæ za ka ¿ de dzie c ko w kla sie; 

na uczy cie le musz¹ sami na uczyæ siê jak pra co waæ z ka ¿ dym dzie c kiem, a nie
ocze ki waæ, ¿e ktoœ im po pro stu po wie, jak kszta³ciæ dzie ci nie pe³no spra w ne,

– wie dza o ró ¿ nych stra te giach na ucza nia oraz umie jê t noœæ ich efe kty w ne go za -
sto so wa nia; do ty czy to umie jê t no œci do sto so wa nia ma te ria³ów oraz wy zna cze -
nia ce lów ka ¿ de mu dzie c ku wed³ug jego po trzeb,
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– umie jê t noœæ pra cy w ze spo le z ro dzi ca mi i na uczy cie la mi spe cja l ny mi, aby do -
wie dzieæ siê, ja kich umie jê t no œci dzie c ko po trze bu je i za sto so waæ naj le p sze
me to dy na ucza nia,

– post rze ga nie dzie cka w kla sie jako oso by, u któ rej mo ¿ li we jest samo dosko na -
le nie siê dziê ki pra cy z nim, a nie jako pro ble mu, z któ rym trze ba so bie po ra dziæ 
lub zrzu ciæ odpo wie dzia l noœæ na ko goœ in ne go,

– ela sty cz noœæ i wy so ka to le ran cja dla od mien no œci (za Co un cil for Ex ce p tio nal
Chi l dren, Te a cher Co m pe ten cies Ne e ded, 2006).
Przy go to wa nie na uczy cie li do pra cy w szko³ach in klu zy j nych to wy ro bie nie

w nich na wy ku pa trze nia na trud no œci w na uce ich ucz niów w spo sób twó r czy
i kon stru kty w ny. Trud no œci ucz niów w na uce s¹ bo wiem wska za niem do zmian
w pra cy i po stê po wa niu na uczy cie la. Nie cho dzi tu o ob wi nia nie na uczy cie la za
wszy stkie nie po wo dze nia ucz nia w na uce. Cho dzi o to, aby na uczy ciel po szu ki wa³
przy czyn tych nie po wo dzeñ, ob se r wo wa³ re a kcje ucz nia i zna j do wa³ spo so by,
dziê ki któ rym na stê pu je po pra wa. Dla M. Ani s cow (2000) ce lem osta te cz nym jest
two rze nie szkó³ sku te cz nych dla wszy stkich. Au tor opo wia da siê za tez¹, „¿e tym,
co jest po trze b ne, nie s¹ pró by okre œle nia spe cja l nych me tod na ucza nia w od nie sie -
niu do dzie ci o spe cja l nych po trze bach, lecz efe kty w ne na ucza nie i ucze nie siê
wszy stkich dzie ci” (za Ain s cow, 2000, s. 191). W edu ka cji in klu zy j nej bar dzo istot -
ne jest do sko na le nie szko³y. Nie jest to pro ces pro sty. Wy ma ga zro zu mie nia i za -
akce pto wa nia przez œro do wi sko szko l ne aby móg³ za ko ñ czyæ siê su kce sem (Ful -
lan, 1982). W pro ce sie do sko na le nia szko³y M. Ain s cow (2000) zwra ca uwa gê na
dwa aspe kty: pie r wszy do ty czy szko³y jako pla ców ki roz wi¹zuj¹cej pro ble my,
dru gi na uczy cie li jako myœl¹cych pra kty ków. Je œli cho dzi o szko³ê jako pla ców kê
roz wi¹zuj¹c¹ pro ble my, to isto t ne i pier wszo pla no we sta je siê zna le zie nie spo so bu
w³¹cze nia wszy stkich ucz niów w roz wi¹zy wa nie pro ble mów zwi¹za nych z na u -
cza niem i ucze niem siê oraz stwo rze nie w œro do wi sku na uczy cie li wa run ków do
wspó³pra cy a nie pra cy indy widu a l nej i opa r tej na ry wa li za cji. Su kces na uczy cie la
w szko le in klu zy j nej nie mo¿e oz na czaæ po ra ¿ ki jego kolegi.

Na to miast na uczy ciel jako myœl¹cy pra ktyk, to na uczy ciel sta wiaj¹cy py ta nie:
Jak mogê po móc wszy stkim ucz niom w osi¹ga niu su kce su?

Reso cja li za cja, czy li po no w na so cja li za cja, od by wa siê naj czê œciej w wa run -
kach izo la cy j nych. Mo ¿ na, szcze gó l nie wo bec nie le t nich po sta wiæ py ta nie: czy
ta kie dzia³ania maj¹ sens? Je œli g³ów nym ce lem reso cja li za cji jest po no w ne przy -
sto so wa nie wy cho wan ka do ¿y cia w spo³ecze ñ stwie to dla cze go wy bie ra siê spo -
sób izo lo wa nia go od tego spo³ecze ñ stwa jako jedn¹ z czê œciej sto so wa nych me -
tod. Reso cja li za cja wy cho wan ka w pla ców ce za mkniê tej po wo du je os³abie nie
lub ze r wa nie wiê zi spo³ecz nych z ro dzin¹ i naj bli ¿ szym oto cze niem. W zmia nie
pa ra dyg ma tu w my œle niu o edu ka cji dzie ci o spe cja l nych po trze bach edu ka cy j -
nych a wiêc ta k ¿e nie przy stoso wa nych spo³ecz nie rzecz idzie o to, aby w ka ¿ dej
sy tu a cji, w sto sun ku do ka ¿ de go dzie cka my œle nie o jego edu ka cji by³o my œle -
niem w³¹czaj¹cym, in klu zy j nym, ni g dy se gre gacy j nym, wy klu czaj¹cym, mar gi -
na li zuj¹cym. 
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Jak za uwa ¿a L. Py t ka „prze wi dy wa nym efe ktem dzia³añ in klu zy j nych w ra -
mach okre œlo nej po li ty ki wy cho wa w czej i peni ten cja r nej po win na byæ zmia na in -
ter akcji spo³ecz nych i nie któ rych wy mia rów to ¿ sa mo œci oso bo wej, któr¹ od pe w -
ne go cza su na zy wa siê „twórcz¹ re so cja li zacj¹” (Ko no pczy ñ ski, Twó r cza
reso cja li za cja, 1996, Me to dy twó r czej reso cja li za cji 2007 i inne). Wspo mnia ny au -
tor po stu lu je jed nak ko nie cz noœæ zmia ny za³o¿eñ pod sta wo wych: pro po nu je od -
rzu ce nie kore kcyjno -napra wcze go mo de lu dzia³añ reso cjali zacy j nych na rzecz
kre acy j ne go, bu do wa nia no wej to ¿ sa mo œci wy cho wan ka na ba zie ist niej¹cych
w nim po ten cja³ów po zna w czych, emo cjo na l nych i ope ra cy j nych. Pro ces taki roz -
po czy na³by siê od zmia ny ko stiu mu, od rzu ce nia sty g ma tu prze stê pcy, de wian ta,
nie uda cz ni ka na rzecz in nych co raz bar dziej kon stru kty w nych jed no stko wo
i spo³ecz nie ko stiu mów, pro wadz¹cych do trans fo r ma cji w za kre sie pe³nio nych
przez sie bie ról spo³ecz nych i w ko ñ cu, po przez samo re a li zacjê do zmia ny „oso -
bowo œcio we go j¹dra, któ rym jest w³asna, nowa twarz spo³ecz na.” (Py t ka, ma szy -
no pis). Prze orien to wa nie tele olo gi cz ne, tzn. w za kre sie stra te gi cz nych ce lów pro fi -
la kty ki spo³ecz nej za miast „wa l czyæ”, „eli mi no waæ” na „wspo ma gaæ”, „da waæ
szan se” „roz wi jaæ” idzie w pa rze z po stu la ta mi do tycz¹cymi edu ka cji in klu zy j nej
omó wio ny mi wy ¿ej.

W in klu zy j nym nu r cie my œle nia, idzie za tem o pro fi la kty kê spo³eczn¹ bar dziej
ofen sywn¹ (in spi ruj¹c¹ roz wój) ni¿ de fen sywn¹ (ob ronn¹, re a guj¹c¹ na z³o spo³ecz -
ne ju¿ za ist nia³e). Lu dz ka od mien noœæ, in noœæ na ró ¿ nych po zio mach spo³ecz ne go
fun kcjo no wa nia, nie mo¿e byæ Ÿród³em mar gina li za cji, wy klu cze nia i ne ga ty w nej
styg ma ty za cji ale prze ciw nie, ma in spi ro waæ po szu ki wa nie dróg in te gra cji i re in te -
gra cji spo³ecz nej zgod nie ze zna nym has³em „wszy s cy ró¿ ni- wszy s cy rów ni”. 

Jed na k ¿e re a lizm peda go gi cz ny na ka zu je po szu ki waæ ta k ¿e prze de wszy stkim
op ty ma l nych spo so bów osi¹ga nia wspo mnia nych ce lów, a ta k ¿e za pe w nie nia od -
po wied nich œro d ków eko no mi cz nych. St¹d ju¿ ty l ko krok do sze r sze go kon te kstu,
czy li po li ty ki re in te gra cji spo³ecz nej, w ra mach któ rej mo ¿ li wa by³aby edu ka cja in -
klu zy j na jako jej isto t ny ele ment. A to z ko lei wy ma ga przy go to wa nia od po wied -
nie go pa kie tu ustaw czy li pod bu do wy legi sla cy j nej. I ten pro ces w na szym kra ju
za czy na ju¿ kie³ko waæ. St¹d nad zieja na re aln¹ mo ¿ li woœæ wdro ¿eñ, o któ rych
mówi³am (tu mo ¿ na wspo mnieæ o pro gra mach rz¹dowych – m.in. pracy i spraw).

Ist nie je wie le od mian co raz to bar dziej zró¿ ni co wa nych pro gra mów edu ka cy j -
nych dla roz ma i tych ka te go rii osób nosz¹cych piê t no od mien no œci ku l tu ro wej, et -
ni cz nej, re li gi j nej, biop sy chi cz nej, de wia cy j nej itp. Nie po do b na wy mie niæ ich naj -
wa¿ nie j szych nu r tów. Wska zaæ jed nak na le ¿y za Jacques’em Delorsae’m (red.
na uko wym opra co wa nia pt. „ Edu ka cja – jest w niej ukry ty skarb” (UNESCO,
1996), ¿e „po win ni œmy otwo rzyæ na sze umys³y, aby œmy wszy s cy mo gli ¿yæ le piej” 
(s. 255) i jako spo³ecze ñ stwo glo ba l nej wio ski win ni œmy byæ so li da r ni, spó j ni du -
cho wo i emo cjo na l nie w prze ciw sta wia niu siê wsze l kim fo r mom wy klu cze nia
spo³ecz ne go, eko nomi cz ne go, kul tu ro we go, zdro wo t ne go itp. (Ge re mek, 1996,
s. 227–232). Piê k nie to wszy stko brzmi na po zio mie in ten cji i po stu la tów. Trud no -
œci po ja wiaj¹ siê na po zio mie kon kre t nych pro gra mów na ro do wych i ponad na ro -
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do wych (np. eu ro pe j skich). Od nie da w na mówi siê i wdra ¿a po li ty kê in te gra cji i re -
in te gra cji spo³ecz nej. Oz na cza to do strze ga nie wagi pro ble mów zwi¹za nych
z re a kcja mi spo³ecz ny mi na od mien noœæ i zró¿ ni co wa nie lu dzi na wet w ramach tej
samej kultury, czy nawet œwiata jako „globalnej wioski”.

Has³a inku zy j no œci, ko he ren cji i soli da r no œci spo³ecz nej po wra caj¹ przy ró ¿ -
nych oka zjach w dzie jach lu dz ko œci pod in ne go ro dza ju fra ze o lo gi¹ czy s³ow ni c -
twem, a wy wodz¹ siê z pro ste go sta nu zero je dyn kowe go: „w³¹czy æ - wy³¹czyæ”. To
co jest wy³¹czo ne, jest nie akty w ne, bie r ne, ska za ne na de ge ne ra cjê, zaœ, to co
w³¹czo ne, jest akty w ne, dy na mi cz ne, zo rien to wa ne na roz wój. Nie oz na cza to jed -
nak, ¿e aby w³¹czyæ pe w ne sfe ry dzia³añ, inne na le ¿y wy³¹czyæ lub zre du ko waæ.
Cho cia¿ po jê cie spo³ecz ne go wy klu cze nia i w³¹cze nia (wklu cze nia) ma cha ra kter
so cjo logi cz ny, to jed nak nawi¹zuje do pro s tych uk³adów fi zy cz nych, sie ci i ob wo -
dów, np. neu rolo gi cz nych, gdy¿ wy³¹cze nie pe w nych ele men tów sy ste mu oz na cza
ich pa ra li¿ albo de wa lu a cjê. Tak te¿ bywa z nie pe³no spra w ny mi, cho ry mi, nie u¿y -
tecz ny mi lu dz ki mi „od pa da mi” spo³ecz ny mi, zwa ny mi „ma r gi ne sem spo³ecz nym” 
god nym za nie dba nia, bo nie przy nosz¹cym ¿ad nych zy sków, a prze ciw nie,
staj¹cych siê co raz wiê kszym obci¹¿e niem i ba la stem spo³eczeñstw postmo derni -
sty cz nych, od którego to obci¹¿enia nale¿a³oby siê jakoœ uwolniæ.

Hi sto ry cz nie rzecz uj muj¹c mo ¿ na wy od rê b niæ trzy za sad ni cze kie run ki os wa ja -
nia pro ble ma ty ki wy klu cze nia i w³¹cze nia. W du ¿ym skró cie za L. Pytk¹ (2005)
mogê po wie dzieæ, ¿e s¹ to trzy stra te gie: pe na li za cja, czy li ka ra nie za od mien noœæ
(naj wy ¿sza fo r ma wy klu cze nia), mi³osier dzie i wspó³czu cie z po wo du nie szczê s nej
od mien no œci oraz pre wen cja – sze ro ko po j mo wa na kre a ty w na, a w jej ob rê bie edu -
ka cja in klu zy j na. Pie r wsza, zna na od da w na ma na celu od stra sza nie po ten cja l nych
prze stê pców oraz izo lo wa nie, styg maty zo wa nie pope³niaj¹cych czy ny ka ra l ne. Tu
sam sy stem œci ga nia, wy kry wa nia i s¹dze nia sta je siê pro du cen tem klien te li are sztów 
œle d czych i zak³adów ka r nych, zak³adów po pra wczych itp. Mimo, ¿e wy ka zy wa no
wie lo kro t nie na roz ma i te man ka men ty w tra kto wa niu tej ka te go rii przez sy ste my
peni ten cja r ne, to jed nak nie mo ¿ na jak dot¹d miejsc odo so b nie nia i pe³nej izo la cji.
Dru ga stra te gia, bli ¿ sza my œle niu rein tegra cyj ne mu oraz in klu zyj ne mu, stra te gia
mi³osier dzia (Ca ri tas) rea li zo wa na na roz ma i te spo so by przez roz ma i te sto wa rzy sze -
nia, pie r wo t nie re li gi j ne, pó Ÿ niej i œwie c kie, nios¹c po moc (przy tu³ki, sie ro ci ñ ce,
oœro d ki pra cy z m³od zie¿¹ wy ko le jon¹ itp.), wspie raj¹ce ubo gich, bez do mnych, uza -
le ¿ nio nych. O ile pie r wsza kon cen tru je siê na spra wie d li wym uka ra niu czy li na kon -
se k wen cjach czy nów na gan nych spra w cy, o tyle dru ga cen trum zain tere so wa nia
czy ni cz³owie ka (upad³ego, grze sz ne go, s³abe go, od rzu co ne go, margi nali zowa ne go)
i jego po wrót do spo³ecz no œci wie r nych, wy zna w ców, oby wa te li, bra ci i sióstr na -
szych. Ta dru ga ma na celu re in te gra cjê spo³eczn¹ i wspa r cie. Trze cia, zaœ kre a ty w na
pro fi la kty ka spo³ecz na idzie w pa rze z po stu lo wan¹ tu edu kacj¹ in klu zyjn¹. Po zy-
ty w na (kre a ty w na) pro fi la kty ka spo³ecz na bli ska jest tym nu r tom pe da go gi ki, któ re
zwra caj¹ siê w stro nê dia lo gu spo³ecz ne go, po szu ki wa nia alte rna ty w nych w sto sun -
ku do tra dy cy j nych (pe na l nych i sty g ma ty zuj¹cych) form pre wen cji i za rad no œci
zbio ro wej.
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Stresz czen ie

Zain tere so wa nie edu kacj¹ in klu zyjn¹ wy ni ka z fa ktu, i¿ co raz czê œciej do strze ga my, ¿e wiê kszoœæ

ucz niów w szko³ach to ucz nio wie ze spe cja l ny mi po trze ba mi. Pro ces w³¹cze nia do ty czy ró ¿ nych

grup dzie ci i m³od zie ¿y. Wœród nich s¹ nie pe³no spra w ni, nie przy stoso wa ni spo³ecz nie, dzie ci ze

œro do wisk szcze gó l nie za gro ¿o nych, dzie ci ze œro do wi ska bie dy i ubó stwa, dzie ci mnie j szo œci na ro -

do wych i dzie ci imi gran tów. Edu ka cja w³¹czaj¹ca od po wia da na potrzeby tych dzieci.

Bi bliog rafia

Ain s cow M. (2000), Ro biæ w³aœci we rze czy. Po trze by spe cja l ne z per spe kty wy do -

sko na le nia szko³y, [w:] In te gra cja dzie ci o spe cja l nych po trze bach: wy bra ne

za gad nie nia ety cz ne, red. G. Fa ir ba irn, S. Fa ir ba irn, Cen trum Me to dy cz ne Po -
mo cy Psycholo giczno- Pedagogi cz nej Mi ni ste r stwa Edu ka cji Na ro do wej, Wa r -
sza wa.

Ain s cow M., De ve lo ping in clu si ve edu ca tion sy stems: what are the le vers for

chan ge? [w:] In clu si ve edu ga tion: a fra me work for re form. Pro ce e dings of the
In ter na tio nal Con fe ren ce on In clu si ve Edu ca tion, 16–19 De ce m ber 2003

Ain s co we M., Boot T., Dy son A. (2004), Un de r stan ding and de ve lo ping in clu si ve 

pra cti ces In scho ols: a col labo ra ti ve ac tion re se arch ne twork, In ter na tio nal Jo -
u r nal of In clu si ve Edu ca tion, vol. 8, no. 2.

Ba³an dy no wicz A. (2006), Pro ba cja. Reso cja li za cja z udzia³em spo³ecze ñ stwa,
Wy daw ni c two Pra wo i Pra kty ka Go spo da r cza, Wa r sza wa.

Edu ka cja jest w niej ukry ty skarb: ra port dla UNESCO Miê dzy naro do wej Ko mi sji
do Spraw Edu ka cji dla XXI wie ku pod prze wod ni c twem Jacques’a De lo r -
sa/In’am al. Mu f ti, Wa r sza wa: Sto wa rzy sze nie Oœwia to w ców Pol skich, Wyd.
UNESCO, Cop. 1998. 

Edu ca tion for All Glo bal Mo ni to ring Re port 2005 – The Qu a li ty Im pe ra ti ve, Pa ris, 
UNESCO, 2004. 

Firko wska- Man kie wicz A. (2004), Edu ka cja w³¹czaj¹ca – wy zwa niem dla pol -

skiej szko³y, Szko³a Spe cja l na.
Ful lan M. (1982), The me a ning of edu ca tio nal chan ge, Te a chers Col le ge Press,

New York.
Gu i de li nes for in clu sion: en su ring ac cess to edu ca tion for all. UNESCO. Fran ce,

2005.
In clu si ve edu ca tion: a glo bal agen da. Ed. by S.J. Pijl, C.J.W. Me i jer, S. He ga r ty.

Lon don; New York, Rou t le d ge, 2003
Ko no pczy ñ ski M. (2006), Me to dy twó r czej reso cja li za cji: te o ria i pra kty ka wy -

cho wa w cza, Wy daw ni c two Na uko we PWN, PEDAGOGIUM, Wa r sza wa.
Ko no pczy ñ ski M. (2006), Teo re ty cz ne pod sta wy me to dy ki kultu rote chni cz nych

od dzia³ywañ reso cjali zacy j nych wo bec nie le t nich: za rys kon ce pcji twó r czej

reso cja li za cji, Wy daw ni c two Na uko we PWN, Wa r sza wa.

228 Ta mara Za char uk



Pe ters S.J. (2004), In clu si ve edu ca tion: an EFA stra te gy for all chi l dren, World
Bank. 

Py t ka L. (2000), In te gra cja w ujê ciu inter dyscy pli no wym, [w:] Stu dent nie pe³no -

spra w ny: szki ce i roz pra wy, red. T. Za cha ruk, z. 4, Wyd. AP, Sie d l ce.
Py t ka L. (2001), My œle nie inte gra cy j ne i jego im p li ka cje w pe da go gi ce spo³ecz -

nej, Opie ka, Wy cho wa nie, Te ra pia, nr 1.
Te a cher Co m pe ten cies. Co un cil for Ex ce p tio nal Chi l dren [on li ne] (Do stêp 2006).
Za cha ruk T. (2008), Wpro wa dze nie do edu ka cji in klu zy j nej, Wyd. AP, Sie d l ce.

Re soc jali zac ja w wa runk ach eduk acji in kluz yjnej  229


