
Według UNESCO, edukacja włączająca jest postrzegana jako „proces 
rozwiązywania i reagowania na różnorodne potrzeby wszystkich 
osób uczących się poprzez zwiększanie uczestnictwa w nauce, kul-
turze i społeczności oraz zmniejszenie wykluczenia z edukacji”.

Celem edukacji włączającej jest udostępnienie całego systemu edu-
kacji w którym nauczyciele i uczniowie mają szansę przyjąć wyzwa-
nia płynące z różnorodności oraz czerpać z nich korzyści.

Edukacja inkluzyjna (włączająca) jest oparta na prawie wszystkich 
uczniów do edukacji, które zaspakaja podstawowe potrzeby eduka-
cyjne i wzbogaca życie. Ze szczególnym uwzględnieniem grup 
wrażliwych i marginalizowanych, dąży do rozwoju pełnego poten-
cjału każdego człowieka. Takiego znaczenia inkluzji używają w swo-
ich pracach Dorothy Lypsky oraz Gartner (1998, 2001). W praktyce 
oznacza to tyle, że dzieci i młodzież przychodząca do szkoły, mimo 
posiadania pewnych ograniczeń, które odróżniają je od innych 
(np. niedostosowanie społeczne, niepełnosprawność, nieumiejęt-

ność posługiwania się biegle obowiązującym w szkole językiem, po-
chodzące z rodzin dysfunkcyjnych) mają szanse zetknąć się ze szkołą 
uwzględniającą owe szczególne potrzeby i niejako „z góry” przygo-
towaną, przewidującą takie trudności.

Argumenty przemawiające za promowaniem edukacji włączającej za-
sadzają się na pojęciach równości i praw człowieka. W czasach, gdy 
krajobraz edukacji ulega szybkim przemianom, promowanie edukacji 
włączającej stanowi priorytet polityki edukacyjnej. Zadania które 
musi wypełnić obecna szkoła, mają znacznie szerszą perspektywę niż 
w ostatniej dekadzie. System edukacji musi bowiem zaspakajać po-
trzeby i wymogi rynku pracy, kultury, ma zapewnić uczniom nabycie 
coraz bardziej zróżnicowanych umiejętności również tym pochodzą-
cym z rodzin defaworyzowanych pod względem ekonomicznym, 
grup etnicznych i kulturowych, mniejszości narodowych, imigrantów. 
Nauczenie w szkołach szacunku i równości dla różnorodności oraz za-
angażowanie wszystkich uczestników systemu edukacji w tym rodzin 
uczniów, wydają się być ważniejsze niż kiedykolwiek.

U podstaw edukacji włączającej legło przeświadczenie o dyskrymina-
cyjnym charakterze dotychczasowego systemu oraz chęć zapewnie-
nia równego startu życiowego dzieciom ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Integracja, włączanie jest jednak złożonym procesem 
pedagogicznym, który obejmuje zarówno ucznia z niepełnosprawno-
ścią, jego sprawnych rówieśników, szkołę jako placówkę edukacyjną, 
a także środowisko lokalne. Nie ulega wątpliwości, że spełnianie tej 
kompleksowej idei edukacyjnej „bycia razem mimo różnic”, wyma-
ga pełnego przeświadczenia o jej słuszności od wszystkich uczestni-
ków tego procesu. Nade wszystko zaś wymaga budowania konstruk-
tywnych procedur urealnienia założeń integracji/włączania i silnego 
zaangażowania społecznego w ich realizację.

Niezbędnym elementem przygotowania szkoły do takiego zadania 
jest wsparcie organów prowadzących oraz opracowanie skuteczne-

go planu rozwojowego szkoły. Plan taki powinien uwzględniać środ-
ki i możliwości szkoły, zakładać współpracę instytucji zainteresowa-
nych rozwojem edukacji oraz konsumować dotychczasowe do-
świadczenia placówki.

Brytyjskie Centrum Studiów nad Edukacją Włączającą opraco-
wało – jako pomoc dla szkół – wytyczne dla edukacji włączającej 
w postaci kilkustronicowego INDEKSU działań. W Polsce, w 2011r. 
we współpracy z Przedstawicielstwem w Polsce Komisji Europejskiej 
materiał został opracowany i dostosowany do warunków polskich 
przez Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska w postaci Prze-
wodnika po edukacji włączającej – rozwój kształcenia i uczest-
nictwa w życiu szkoły. Ma on na celu analizę mocnych i słabych 
stron szkoły, które mogą stanowić wytyczne dla wszystkich podmio-
tów związanych z edukacją uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Olimpiady Specjalne Polska, Mazowieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 
zapraszają dnia 12 września 2012 na Ogólnopolską Konferencję, 
poświęconą edukacji włączającej i prezentacji materiałów edukacyj-
nych – Przewodnik po edukacji włączającej. Na konferencję za-
praszamy decydentów oświatowych i samorządowych, dyrektorów 
szkół, nauczycieli i rodziców oraz wszystkich, którym bliska jest idea 
edukacji bez granic.

Od 15 czerwca br. na stronie internetowej wwww.olimpiadyspecjalne.pl 
oraz www.mscdn.pl dostępne będą szczegółowe programy i infor-
macje dotyczące Konferencji.

W okresie wrzesień-grudzień 2012 odbędą się szkolenia dla nauczy-
cieli i kadry zarządzającej, organizowane przez MSCDN. Szkolenia 
wprowadzą uczestników w edukację włączającajacą i nauczą korzy-
stania z Przewodnika po edukacji włączającej. 

Czym jest edukacja włączająca, lub inkluzja w edukacji?

Przewodnik po Edukacji Włączającej.

Działania w 2012 roku.

SPÓJRZMY 
INACZEJ  

Edukacja włączająca szansą dla każdego! 
Dla Ciebie też! 



Od 1 lipca 2005r. Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli województwa ma-
zowieckiego funkcjonują jako Wydziały Mazowieckiego Samorządowe-
go Centrum Doskonalenia Nauczycieli, prowadzonego przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego. Siłę placówki stanowią mocne strony 
instytucji wchodzących w jej skład, czyli praktyka w tworzeniu i realizo-
waniu projektów edukacyjnych, profesjonalna kadra szkoląca, umiejęt-
ność pracy z dorosłymi, dostęp do nowoczesnych technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych, działalność wydawnicza i promocyjna oraz 
aktywna współpraca z uczelniami wyższymi, jednostkami samorządu 
terytorialnego i innymi instytucjami oświatowymi. 

Oferta edukacyjna prezentowana przez MSCDN, oparta jest na rze-
telnej i miarodajnej diagnozie potrzeb nauczycieli, przeprowadza-
nej przez zespół powoływany przez Mazowieckiego Kuratora Oświa-
ty. Wyniki diagnozy służą również sformułowaniu priorytetów Ma-
zowieckiego Kuratora Oświaty w zakresie doskonalenia.   Kadra me-
rytoryczna MSCDN to nauczyciele konsultanci, a także doradcy me-
todyczni, profesjonaliści w swojej dziedzinie, stale doskonalący 
własne umiejętności w różnych obszarach związanych z oświatą.

MSCDN dba o rozwój. Współpracujemy z wieloma instytucjami, mię-
dzy innymi uczelniami wyższymi w kraju oraz za granicą, przy realiza-

cji interesujących projektów 
edukacyjnych. Niektóre z reali-
zowanych przez nas projektów, 
to: To warto wiedzieć, Bliżej 
Szkoły, Otwarte Przedszkola, Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu, 
Mazowieckie Centra Talentów i Kariery, Połowa Drogi i innne.

MSCDN jest partnerem silnym i niezależnym, a zatem atrakcyjnym 
zarówno dla administracji samorządowej, uczelni wyższych, jak i in-
stytucji międzynarodowych. Profesjonalna kadra, różnorodna oferta 
edukacyjna i interesujące publikacje – to nie jedyne atuty Centrum. 
Na uwagę zasługuje również dobre wyposażenie sal wykładowych 
i szkoleniowych, szeroka gama materiałów edukacyjnych, dostęp-
ność nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
interesujące publikacje, oraz bliski kontakt z nauczycielem i świado-
mość jego edukacyjnych potrzeb. 

Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych szkoleń stała się Akredy-
tacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty, która przyznana została pla-
cówce w maju 2007.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.mscdn.pl

Olimpiady   Specjalne Polska to sportowa organizacja pożytku pu-
blicznego działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną w 18 Oddziałach Regionalnych na terenie Polski.  

Celem Olimpiad Specjalnych jest wspomaganie rozwoju osób 
z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zapewnienie im udziału 
w treningach i współzawodnictwie sportowym. Naszym równie waż-
nym celem jest zwiększenie świadomości społecznej poprzez szerze-
nie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą niepełnosprawności.

Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie całorocznego cyklu tre-
ningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach olimpijskich 
dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Sport 
wpływa pozytywnie na rozwój sprawności fizycznej, daje sposobność 
demonstrowania odwagi, doświadczania radości i dumy z własnych 
osiągnięć, pokazywania swych talentów i umiejętności, daje szansę 
na nowe przyjaźnie oraz możliwość pełniejszego włączenia się w osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w życie społeczności lokalnej.

Olimpiady Specjalne zostały 
stworzone w przekonaniu, że 
osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną, potrafią przy 
odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać 
korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych 
dostosowanych,  jeśli  to niezbędne,  do ich potrzeb i możliwości.

Poza sportem Olimpiady Specjalne Polska dają szansę osobistego roz-
woju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez szereg pro-
gramów pozasportowych tj. Program Liderów Olimpiad Specjalnych, 
Program Zdrowi Sportowcy, Sporty Zunifikowane, Młodzi Sportowcy.

Od 2004 roku wspólnie ze szkołami realizujemy Program Edukacyj-
ny ‘Dołącz do nas’, którym zmieniamy świadomość, uczymy toleran-
cji i akceptacji odmienności. Pokazujemy, że ‘inne’ nie znaczy gorsze.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.olimpiadyspecjalne.pl

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Olimpiady Specjalne Polska 




