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Wprowadzenie

W treści kolejnego, trzeciego już tomu z serii „Problemy Edukacji,
Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” zostały wydzielone
trzy zasadnicze części. Ich spoiwem jest problematyka edukacji i prawnych
kontekstów społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
W pierwszej części została zaprezentowana tematyka kształcenia uczniów niepełnosprawnych w wybranych krajach europejskich. W niektórych przypadkach odnosi się ona bezpośrednio do organizacji i podstawowych założeń omawianych systemów kształcenia, w innych zagadnienie to
podejmowane jest przez pryzmat rozwoju pedagogiki specjalnej, jej przemian i spełnianych funkcji. Poruszane tematy pozostają w ścisłym związku z przeobrażeniami społecznymi kraju, w którym zostały osadzone.
Druga część zawiera próbę wielozakresowego spojrzenia na rodzimy
system kształcenia specjalnego. Na pierwszym planie prezentowanych
dyskusji jawią się treści ukazujące podejścia, stanowiska, poglądy na organizację procesów kształcenia, ich ewaluację i przemiany na tle szerszych
zmian społecznych i edukacyjnych. Tło kontekstowe rozważań stanowi
jednak zawsze uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych traktowany
jako podmiot inicjujący potrzebę ciągłych poszukiwań nowych koncepcji
edukacyjnych.
Meritum ostatniej części opracowania stanowią zagadnienia prawne
i etyczne. Są one rozpatrywane w trzech głównych nurtach: prawa dziecka
do akceptacji i szacunku, wsparcia społecznego oraz realizacji zasad sprawiedliwości społecznej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.
Przedłożony czytelnikowi tom zawiera treści o stosunkowo wysokim
stopniu ogólności – zostały one opracowane z myślą o prezentacji stanowisk, koncepcji, modeli stanowiących teoretyczne podstawy organizacji
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Wprowadzenie

i reorganizacji procesów edukacji oraz socjalizacji osób o zaburzonym
rozwoju. W większości nie zawierają one szczegółowych analiz skoncentrowanych na jednej zmiennej warunkującej określone zjawisko społeczne.
Autorzy tekstów podejmują dyskusje na poziomie rozwiązań systemowych,
globalnych. Pozwala to, jak sądzę, na włączenie się do dyskursu społecznego nad rolą państwa (zwłaszcza w wymiarze edukacyjnym i prawnym)
w kreowaniu jednostkowych losów osób niepełnosprawnych. Zakreślone
koncepcje są także przyczynkiem do dyskusji nad efektywnością edukacji
specjalnej i poszukiwaniem nowych, skuteczniejszych rozwiązań pracy
wychowawczej i dydaktycznej z osobami wymagającymi szczególnego
wsparcia edukacyjnego.
W imieniu kolegium redakcyjnego serii pragnę złożyć szczególne podziękowania Autorom tekstów, a także Recenzentowi tomu dr. hab. Adamowi Mikrutowi za życzliwą i merytoryczną ocenę treści.
Zenon Gajdzica
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Introduction

The contents of another, the third, volume of the series „Problems of
Education, Rehabilitation, Socialization of the Disabled” have been framed
in three basic parts. Their linking matter is the issue of education and legal
contexts of social functioning of disabled people.
In the ﬁrst part, education of disabled pupils in selected European
countries has been presented. In some cases, this refers directly to organizations and basic assumptions of the discussed educational systems; in
other cases, the issue is approached through the development of special
pedagogy, its changes and functions. Undertaken topics are strictly connected with social transformations in the country where they appear.
The second part attempts at viewing the disabled pupil in the Polish
educational perspective. In the foreground of the presented disputes,
the contents appear which show approaches, standpoints, views on the
organization of teaching processes, their evaluation and transformation,
in the broader context of social and educational changes. The contextual
background of considerations, however, is always reserved for the pupil
with special educational needs, treated as a subject who necessitates the
constant quest for new educational concepts.
The essence of the third part consists in legal issues. They are discussed
in three major aspects: the child’s rights to be accepted and respected, to
social support, and to implementing the rules of social justice in respect
to the disabled.
The volume presented to the reader contains the subject matter of
relatively high degree of generality. The contents were thought to present
standpoints, concepts and models which constitute theoretical foundations
of organization and reorganization of educational processes and of sociali-

Problemy edukacji_III.indd 11

2007-06-26 13:31:19



Introduction

zation of people with disordered development. Most of the subject matter
does not contain detailed analyses focusing on one variable determining
a particular social phenomenon. The authors undertake discussion on the
level of systemic and global solutions. This allows, in my opinion, for joining the social debate on the role of the state (especially in the educational
and legal dimension) in creating individual vicissitudes of disabled people.
The outlined concepts seem to be a contribution to the discussion about
the eﬀectiveness of special education and about the search for new and
more eﬃcient solutions in tutorial and educational work with people requiring special educational support.
On behalf of the editorial board of this series, I wish to express special
thanks to the authors of texts and to Professor Adam Mikrut, the reviewer,
for his kind and expert evaluation of the contents.
Zenon Gajdzica
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