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WHAT IS WORTH CHANGING IN POLISH MODEL OF INTEGRATION?

Summary: In this article the author describes such difficulties of Polish model of school inte-

gration as e.g. its artificiality and inconsistency. She considers the multiplicity of school tasks
and the possibilities of their realisation. One of these tasks is the normalisation of development,
which is understood by the author as a suppression of the developmental barriers and creating the

sense of psychic force of an individual.

Jeszcze nie tak dawno z najwiekszym trudem powolywalismy pierwsze placówki

integracyjne i cieszyli sie ich osiagnieciami, a ja juz wystepuje z projektem zmian. Ale czas
szybko uplywa. Zima tego roku srodowisko "integracji w oswiacie" obchodzilo uroczyscie
swoje lO-lecie, pora wiec przyjrzec sie, czy ten model integracji, który dotad realizowali-
smy, wzorujac sie w duzym stopniu na modelu hamburskim, zdaje egzamin. Czy wymaga
zmian?

Dosyc trudno jest dokonac analizy sytuacji w szkolnictwie integracyjnym na tle
zmian, które sie dokonuja w calej oswiacie. Praktykom, nauczycielom jest jeszcze lepiej
znane niz mnie pracujacej na Uniwersytecie, zamieszanie, które stwarza refonna. Zamie-
szaniem tym wszyscy moga byc juz zmeczeni. Ale jak sie robi remont - to porzadnie.
Moim zdaniem, sytuacja refonny oswiaty jest doskonala okazja do rozpatrzenia mozliwosci
lepszego niz dotad rozwiazania spraw edukacji dzieci z róznymi typami mozliwosci roz-
wojowych i rózriymi typami niepelnosprawnosci.

Glówna uwaga krytyczna, która mi sie nasuwa w odniesieniu do obecnego modelu

integracji szkolnej, dotyczy jego sztucznosci. Przyjmowanie dzieci do klas i szkól integra- cyjnych odbywa sie wedlug pewnego zalozonego klucza: dziesiecioro dzieci nonna1nie
I Wystapienie na Ogólnopolskim Forum Placówek Integracyjnych (Gdansk-Wdzydze Kiszewskie, 15-17 maja

2(00).

. Korespondencje kierowac pod adresem: Instytut Psychologii, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego,
ul. Staffa 1,85-867 Bydgoszcz, e-mail: psyche@ab-byd.edu.pl



197

rozwinietych i piecioro z zaburzeniami: nie za duzymi i nie za malymi, akurat takimi, jakie

sa potrzebne, zeby szkola czy klasa miala status klasy integracyjnej. Ten status zapewnia

pewne "przywileje" (mala grupa, dwóch nauczycieli), a naprawde nie chodzI o przywileje,

ale o warunki do prowadzenia dzialalnosci. Przy stosowaniu, znanych mi z terenu Warsza-

wy regul naboru do klas i szkól integracyjnych, czesc dzieci pozostaje poza mozliwoscia

korzystania z dobrodziejstw tego systemu, ze wzgledu na to, ze za daleko mieszkaja,

a szkola pragnie byc "srodowiskowa" i przyjmuje tylko dzieci z rejonu; albo przekroczyla

limit przyjec dzieci z zaburzeniami okreslonego typu.

Osobiscie jestem wielka entuzjastka idei integracji szkolnej, ale przeszkadza mi za-

lozenie, lezace u podstaw tworzenia tego typu tworów szkolnych: zalozenie o tym, ze sa

dzieci tzw. zdrowe i nonnalne, które tworza trzon populacji dzieciecej, i inne, które trzeba

dopiero do tej populacji przylaczyc. To samo zalozenie tkwi zreszta u podstaw innego,

wprowadzanego u nas systemu edukacji tzw. "wlaczajacej". Edukacja wlaczajaca tym sie

rózni od integracyjnej, ze jest tansza i biedniejsza, obywa sie prawie bez dodatkowego

wspomagania i jest mniej efektywna. Ale podstawowe zalozenie ma to samo, uwazam je za

bledne.

Prawo nasze nakazuje ksztalcenie wszystkich dzieci i naklada na panstwo obowia-

zek stwarzania wszystkim dzieciom wlasciwych warunków do rozwoju intelektualnego,

fizycznego i spolecznego. Nie ma zadnych prawnych uzasadnien, aby wczesna diagnoza

nieprawidlowosci rozwojowych stawiala dziecko poza nawiasem zycia spolecznego,

a nastepnie dopiero podejmowane byly dzialania, aby dziecko takie zintegrowac ze spo-

lecznoscia. Powinnismy dazyc do tego, aby rodzice kazdego nowo narodzonego dziecka,

a takze dziecka w dowolnym etapie jego rozwoju, mieli calkowita pewnosc i poczucie

bezpieczenstwa, ze dziecko to znajdzie w naszym systemie szkolnym miejsce do nauki

najbardziej odpowiadajace jego potrzebom.

Przy obecnym systemie szkolnictwa specjalnego i integracyjnego najtrudniej zna-

lezc miejsce dla dzieci z tzw. mikrodefektami lub nieznacznym stopniem anomalii roz-

wojowych. Dzieci z powazniejszymi zaburzeniami, które dotad byly przedmiotem zaintere-

sowania pedagogiki specjalnej, znajduja swoje miejsce albo ciagle jeszcze w szkolach spe-

cjalnych, albo w klasach integracyjnych. Do klas tych bardzo niechetnie przyjmowani sa

uczniowie z tzw. specjalnymi trudnosciami w uczeniu sie, poniewaz szkoly dbaja o to, aby

placówki te nie przeksztalcily sie w placówki wylacznie dla dzieci i mlodziezy z zaburze-
niami. W rezultacie wiec dzieci ze stosunkowo niewielkimi odchyleniami od nonny miesz-

cza sie w szkolnictwie masowym, i nie byloby w tym nic zlego, gdyby natrafialy tam na

pomoc w rozwiazywaniu swoich problemów rozwojowych. Moze refonna to zmieni, ale na
razie praktyka jest taka, ze dzieci nie mieszczace sie w modelu najbardziej typowego roz-

woju, akceptowanego przez szkole, doznaja w szkole masowej róznorakich trudnosci
i niepowodzen. Niepowodzenia te sa zródlem frustracji i leków, prowadza do zaburzen
psychosomatycznych, nerwic, wzrostu agresywnosci, uzaleznien i przestepczosci. Stawiam
pytanie, w czyim interesie lezy szkola, która szkodzi zdrowiu psychicznemu przy-

najmniej czesci dzieci i mlodziezy, w której praca jest zródlem frustracji czesci na-
uczycieli? Warto tu jeszcze wspomniec o przezyciach rodziców, dla których powtarzajace

sie "paly" ich dzieci, krytyka ich jako rodziców, stres wokól egzaminów i przyjec do szkoly
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sa tak duze, ze powazna czesc naszego spoleczenstwa traktuje chodzenie dzieci do szkoly
jako ogromne psychiczne obciazenie.

Nie widze zadnych merytorycznych powodów, dla których nie moglibysmy polskiej
szkoly naprawde odmienic i stworzyc z niej miejsce rzetelnej, spolecznej edukacji obywa-
teli.

Zacznijmy od tego, po co w ogóle sa szkoly? Najprostsza odpowiedz okresla, ze sa

one miejscem zbiorowego przekazywania wiedzy przez starsze pokolenie - mlodszemu.

Ale przeciez istnieje wiele róznych sposobów nabywania wiedzy o swiecie: podróze, inter-

net, ksiazki, doswiadczenia; niekoniecznie trzeba chodzic do szkoly, aby dawac sobie rade

w zyciu. W dodatku wszyscy wiemy, ze ilosc i stosunek wiedzy przyswajanej w szkole jest

zupelnie nieproporcjonalny do tej, która wykorzystujemy w zyciu. Wiec czemu sluzy ob-
ciazanie glów uczniów tym ogromnym balastem informacyjnym?

Moze cel szkoly jest inny? Moze chodzi o przytrzymanie dzieci w miejscu, które

jest poligonem zycia spolecznego i w którym pobyt przez wiele godzin dziennie, przez

wiele lat ma sluzyc ich socjalizacji. W szkole, wychodzac poza obreb rodziny, poznajemy

wielu ludzi: równych wiekiem, mlodszych i starszych. W szkole uczymy sie wspóldzialania
i rywalizacji, sprawowania wladzy i posluszenstwa, lizusostwa, chytrosci, oszukiwania,

a takze walki o prawo do obrony swoich przekonan, altruizmu i wielu, wielu innych umie-

jetnosci i wlasciwosci, które stanowia o przyswojeniu regul zycia spolecznego. Jezeli

szkole rozumiec przede wszystkim jako miejsce socjalizacji, nie moze w niej zabraknac

zadnych uczestników zycia spolecznego, w tym oczywiscie dzieci nie w pelni sprawnych

ruchowo, niepelnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami uczuciowymi, niewydolnych

fizycznie i wszystkich innych. Szkola ma bowiem nauczyc wszystkie te dzieci zyc ze soba,

i to zyc lepiej niz udawalo sie poprzednim pokoleniom.

Przebycie wspólnej drogi szkolnej upodabnia ludzi do siebie. Wyposaza wszystkich

w znajomosc tradycji, kultury, wartosci i symboli, uczy poslugiwania sie tym samym jezy-

kiem. To upodobnienie tworzy podstawe poczucia my naprzeciw innych, których nie spo-

strzegamy jako podobnych. Uczestnictwo dzieci we wspólnym programie edukacyjnym

zapobiega tworzeniu sie rozmaitych ,,rasizmów", "fanatyzmów wyznaniowych", "szowini-

zmów" i warunkuje rozszerzenie pojecia my na mozliwie szerokie kregi ludzkie. Ale

upodobnienie nie jest jedynym celem szkoly. Jak pisal w znanym wierszu ksiadz Jan Twar-

dowski "...gdyby wszyscy byli do siebie podobni i wszyscy mieli to samo, nikt nikomu nie

bylby potrzebny". Zgodne wspólzycie spoleczne bazuje nie tylko na tym, co laczy czlon-

ków danej grupy w ich podobienstwie, ale takze laczy dzieki róznicom, dzieki temu, ze

kazdy moze cos odmiennego wniesc do zycia spolecznego.

Szkola, bedac wielka zbiorowoscia dziecieca, powiekszona o doroslych tam pracu-

jacych, jest terenem ujawniania sie osobowych róznic indywidualnych: róznych zdolnosci,

róznych cech charakterologicznych, temperamentalnych, a takze róznych braków i ulomno-

sci. One wszystkie moga byc wykorzystane z pozytkiem dla rozwoju kazdej osoby oddziel-

nie i wspólnoty jako calosci. Szkola umie oczywiscie wykorzystac fakt, ze pojedynczy

uczniowie sa swietni w sporcie, matematyce, pieknie maluja lub deklamuja: sa oni chluba

akademii, olimpiad czy innych popisów. Wartoscia spoleczna moze byc jednak takze wy-

silek, jaki ulomne dziecko wklada przy przemieszczaniu sie po szkole; wartoscia moze byc

opanowanie leku na widok napadu padaczkowego kolegi; wartoscia moze byc powstrzy-
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manie sie przed okazaniem pogardy dla slabszego. Nie sadze, aby wyscig po punkty
w rankingach zwyciezców olimpiad, pobudzanie aktywnosci dzieci w kierunku zdobywania

coraz wiekszych przeszkód egzaminacyjnych byly warte rezygnacji z tworzenia szkoly
prawdziwie integracyjnej, tzn. takiej, która sluzy godnemu wspólzyciu ludzi.

Oczywiscie, sa okresy w zyciu dzieci i doroslych, kiedy nie moga uczestniczyc

w zyciu spolecznym: bywaja chorzy, depresyjni, bez kontaktu, wylaczeni z rzeczywistosci.
Poza szkolami musza byc organizowane placówki terapeutyczne i realizowane rózne

warianty wspierania rozwoju i nauki dzieci szczególnie przez zycie zranionych. Musimy
miec jednak na uwadze, ze udzial w zyciu spolecznym jest wielka sila sprawcza w roz-
woju ludzi i ze szansa na normalizacje rozwoju kazdego dziecka istnieje tylko w dobrze

zorganizowanych warunkach spolecznej grupy. Troska systemu oswiatowego, w jeszcze
wiekszym stopniu niz sluzby zdrowia, powinno byc zabezpieczenie warunków rozwoju
dzieci, obarczonych róznymi anomaliami.

Normalizacja rozwoju nie musi jednak oznaczac: wszyscy tak samo, wszyscy spel-

niaja te same warunki, zachowuja sie podobnie i umieja to samo. Normalizacja - to uste-

powanie patologii, to likwidowanie zaburzen w rozwoju, odejmowanie blokad i przeszkód
w rozwoju, tworzenie wewnetrznej harmonii osoby, budowanie poczucia jej psychicznej
mocy.


