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Wprowadzenie

Ekonomiczne, polityczne, religijne i kulturowe uwikłania inkluzji społecznej 
(i  ich praktycznych desygnatów w postaci działań na jej rzecz) obciążają meryto-
ryczną dyskusję nad edukacyjnym wymiarem włączania. Obciążenie to jednak, 
z pozoru utrudniające jej klarowną implementację w wymiar teorii i praktyk edu-
kacyjnych, po głębszym namyśle, dostarczyć może wartościowych inspiracji. Ich 
poszukiwanie, identyfikacja i osadzenie w procesach wychowania, kształcenia i re-
habilitacji społecznej stanowi ważny wyznacznik doboru zagadnień podejmowa-
nych w przedłożonym tomie. 

Edukacja inkluzyjna nie jest przejrzystym zespołem metod ukierunkowanych 
na włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w główny nurt 
działań podejmowanych w przestrzeni szkoły. Jej istota osadzona jest głęboko 
w niejednorodnych koncepcjach i ideologiach obarczonych kulturowo, ekonomicz-
nie, religijne, a szczególnie ostatnio – także politycznie. Trudno zatem podejmować 
próby jej gruntownego oglądu teoretycznego oraz lokowania w praktykach eduka-
cyjnych, w oderwaniu od przemian społecznych i związanych z nimi odmiennych 
poglądów na samą edukację uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. 
I chociaż prezentowane na dalszych stronach książki zagadnienia dotyczą przede 
wszystkim edukacji dzieci i młodzieży z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalne-
go, to kontekstowo nawiązują do wielu innych grup marginalizowanych społecznie. 
Problematyka tomu, jakkolwiek gruntowanie ulokowana w pedagogice specjalnej 
i socjologii niepełnosprawności, czerpie wiele z innych obszarów tematycznych 
związanych z wielokulturowością, różnorodnością, wspólnotowością, podmioto-
wością. To zaś pozwala rozszerzyć tradycyjny w edukacji dyskurs (zakorzeniony 
w kategoriach dyskryminacji, wykluczania, marginalizowania) o kategorie Innego/
Obcego, folkloru, pogranicza, rezerwatu, emancypacji, społecznych ruchów włą-
czających – co czynią Autorzy tomu z nadzieją wzbogacenia dyskusji o nowe per-
spektywy. Ważnym elementem treści książki są również zagadnienia porządkujące 
problematykę w perspektywie sieci edukacyjnych, wsparcia, modeli włączania oraz 
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przeglądu badań nad opisywanymi praktykami społecznymi. To zaś stanowi wstęp 
do zaprezentowania wybranych, praktycznych aspektów edukacji inkluzyjnej, ulo-
kowanych w danych empirycznych.

W pracy nie brakuje rozbieżnych koncepcji oraz przeciwnych poglądów na isto-
tę i rolę edukacji włączającej, prezentowanych z odmiennych perspektyw i ukonsty-
tuowanych na zróżnicowanych doświadczeniach. Część z nich nawiązuje do idei, 
koncepcji oraz przeświadczeń już wyrażonych w naukowym piśmiennictwie, inne 
stanowią jego rozszerzenie, ugruntowanie lub falsyfikację. Dziękując Autorom za 
ich prezentację, wyrażamy nadzieję, że przysłużą się one wzbogacaniu teorii eduka-
cyjnego włączania (zwłaszcza uczniów z niepełnosprawnościami) oraz będą stano-
wiły wkład w rozwój praktyki. 

Zenon Gajdzica, Magdalena Bełza



Introduction

The economic, political, religious and cultural determinants of social inclusion 
(and their practical designata in the form of activities aimed at this inclusion) seem 
to burden the content-based discussion on the educational dimension of inclusion. 
On second thought however, the burden, which apparently hinders its clear imple-
mentation into educational theories and practices, might provide valuable inspi-
ration. Searching for and identifying it, as well as its embedding in the processes 
of education and social rehabilitation constitute a significant determinant in the 
choice of problems presented in this volume.

Inclusive education is not a clear set of methods aimed at including learners 
with special educational needs into the mainstream of educational activities in the 
school space. The essence of this education is deeply founded on heterogeneous 
concepts and ideologies which are culturally, economically, religiously, and (par-
ticularly recently) politically biased. Therefore, it is difficult to undertake attempts 
at its thorough theoretical overview and at placing it in educational practices with 
no regard to political changes and the related different opinions on the education 
of learners with diversified educational needs. Even though the issues presented in 
the further parts mostly concern children and youth with the certified need of spe-
cial education, contextually they refer to many other socially marginalized groups. 
The subject matter of this volume, despite its deep embedding in special pedagogy 
and sociology of disability, draws from many other thematic fields associated with 
multiculturalism, diversity, communality, subjectivity. This allows for broadening 
the traditional discourse in education (rooted in the categories of discrimination, 
exclusion, marginalization) with the categories of the Other/Alien, folklore, border-
land, reserve, emancipation, social inclusive movements, which the authors do with 
hope for enriching the discussion with new potentialities. What becomes an impor-
tant element of the contents are the issues which organize the subject matter in the 
perspective of educational networks, support, models of inclusion, and a review of 
the research into the discussed social practices. This constitutes an introduction to 
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the presentation of some selected practical aspects of inclusive education comprised 
in empirical data.

The publication contains some divergent concepts and contradictory views on 
the essence and the role of inclusive education, which are presented from different 
standpoints and which stem from diverse experiences. Some of them relate to and 
consolidate the ideas, concepts and beliefs which have been already expressed in 
expert literature, the others constitute its extension or falsifiability. By expressing 
our gratitude to the authors, we hope that their content-based discussion will enrich 
the theory of educational inclusion (especially of disabled learners) and will en-
hance the development of practice. 

Zenon Gajdzica, Magdalena Bełza
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